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Tarkistusluonnos 5900 === ENVI/5900 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Áder János, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunta

-------------------------------
Lisätään: 07 13 04

Talousarvio 2010 Ero Uusi määrä
Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

07 13 04 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Varaus

Yhteensä 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Nimike:
Pilottihanke — Ilmastometsiä koskeva metodologia Euroopan unionille
Selvitysosa:
Lisää:
Hankkeen aloituspäivämäärä: 01. 01. 2011
Hankkeen päättymispäivämäärä: 31. 12. 2015
Hankkeen tavoite
Metodologian luominen olemassa olevia ja uusia eurooppalaisia ilmastometsiä varten mittaamisen, 
raportoinnin ja todentamisen parantamiseksi maankäytön, maankäytön muutoksien ja metsätalouden 
alalla, suunnittelukapasiteetti mukaan lukien. Ilmastometsänäytteiden luominen kutakin Euroopan 
neljää erilaista ilmastoaluetta kohti. Testattujen kustannushyötyanalyysien tekeminen, joita voidaan 
käyttää tulevissa EU:n päästökauppajärjestelmää ja kansainvälisiä hiilimarkkinoita koskevissa 
poliittisissa päätöksissä. 
Metsien mittaamis-, raportointi- ja todentamisjärjestelmien luominen ja kehittäminen kehitysmaiden 
metsäkadosta ja metsien tilan heikkenemisestä aiheutuvien päästöjen vähentämiseksi kattavan 
ilmastometsäjärjestelmän pohjalta. 
Hankkeen lyhyt kuvaus
Hankkeella voidaan parantaa ja laajentaa tuloksia, joita saadaan kansainvälisistä, EU:n ja kansallisista 
ohjelmista, joilla tähdätään olemassa olevien ilmastometsämetodologioiden parantamiseen ja uusien 
luomiseen. Mittaamiseen voidaan sisällyttää hiilen ja monimuotoisuuden maaperä-, puu- ilma- ja 
satelliittimittaukset ja sillä voidaan laajentaa metsäkadosta ja metsien tilan heikkenemisestä aiheutuvien 
päästöjen vähentämiseen tähtääviä hankkeita. Toiminnalla parannetaan olemassa olevia metodologioita
ja kapasiteetteja tavoitteena aikaansaada kansainvälinen konsensus toimiin, jotka koskeva metsäkadosta 
ja metsien tilan heikkenemisestä aiheutuvien päästöjen vähentämistä ja mittaamis-, raportointi- ja 
todentamisjärjestelmiä. Käsiteltäviin mekanismeihin kuuluvat muun muassa paikkatietojärjestelmä 
(GIS), CO2FIX-ohjelma, GEO metsähiilijäljitystoiminta, GMES-toimet, FAO FRA-2010, UN-REDD ja 
metsähiilirahasto. 
Hankkeella pyritään myös parantamaan koko EU:n ja sen jäsenmaiden metsätoimien mittaamis-, 
raportointi- ja todentamisjärjestelmiä, suunnittelukapasiteetti mukaan lukien.
Hankkeen tulokset
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EU:n mittaamis-, raportointi- ja todentamisjärjestelmien parantaminen maankäytön, maankäytön 
muutoksien ja metsätalouden alalla, mitkä puolestaan parantavat tämän alan kapasiteettia auttaa EU:ta 
toteuttamaan päästöjen leikkauksia, ilmastonmuutokseen sopeutumista ja monimuotoisuuden suojelua 
koskevat sitoumukset. Uusien eurooppalaisen ilmastometsien sosiotaloudellisten ekosysteemien 
kustannushyötyanalyysi. Parempi mittaamis-, raportointi- ja todentamismetodologia ja kapasiteetti 
metsäkadosta ja metsien tilan heikkenemisestä aiheutuvien päästöjen vähentämiseen näistä toimista 
myönnettävien luotettavien päästöhyvityksien tukemiseksi.
Perustelut:
Metsäkadosta ja metsien tilan heikkenemisestä aiheutuvien päästöjen vähentämistoimista myönnettävät 
luotettavat päästöhyvitykset ovat julkilausuttu tavoite EU:n toiminnassa päästöjen vähentämiseksi, 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja monimuotoisuuden suojelemiseksi ja se edellyttää monitasoista 
seurantajärjestelmää. EU:n on lisäksi parannettava omaa kapasiteettiaan ja metodologiaansa metsätalouden 
rahoitusta, suunnittelua ja seurantaa koskevien toimien alalla tulevien poliittisten päätösten yhteydessä ja 
koska vuoden 2012 jälkeen EU:n päästökauppajärjestelmällä osallistutaan tällaisten hankkeiden 
rahoitukseen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5901 === ENVI/5901 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Áder János, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunta

-------------------------------
Lisätään: 07 03 26

Talousarvio 2010 Ero Uusi määrä
Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

07 03 26 500 000 500 000 500 000 500 000
Varaus

Yhteensä 500 000 500 000 500 000 500 000

Nimike:
Pilottihanke — Aineistokatsaus: Ilmastonmuutoksen mahdolliset vaikutukset suojelualueiden 
juomaveteen koko EU:n alueella ja erityyppisten juomavesilähteiden prioriteettien tunnistaminen 
Selvitysosa:
Lisää:
Hankkeen nimi: Aineistokatsaus: Ilmastonmuutoksen mahdolliset vaikutukset suojelualueiden 
juomaveteen koko EU:n alueella ja erityyppisten juomavesilähteiden prioriteettien tunnistaminen 
Talousarvio: 500 000 euroa
Hankkeen aloituspäivämäärä: 01. 01. 2011
Hankkeen päättymispäivämäärä: 31. 12. 2011
Hankkeen tavoite:
Julkisten juomavesilähteiden saanti on mahdollista turvata pitkällä aikavälillä ilmastonmuutosprosesseja 
silmällä pitäen turvautumalla herkkien vesivarantojen käyttöön (suojelualueilta saatava 
rantaimeytykseen perustuva vesi tai muuntyyppinen suojelualueilta saatava juomavesi). 
Aineistokatsaus ilmastonmuutoksen mahdollisiin vaikutuksiin suojelualueiden juomaveteen koko EU:n 
alueella on ensimmäinen askel. Tarvitaan lisää analyysejä ja tuloksia muista hankkeista, jotta voidaan 
nimetä strategiset varannot, joita voidaan (mahdollisesti) käyttää juomavesilähteinä tulevaisuudessa.
Hankkeen lyhyt kuvaus:
Hanke sisältää EU:n laajuisen aineistokatsauksen, jossa keskitytään äärimmäisten ilmasto-olosuhteiden 
vaikutuksiin julkisina juomavesilähteinä käytettävien vesivarantojen (pohjavesi, pintavesi, karstialueiden 
vesi, rantaimeytykseen perustuva vesi) operationaalisiin ja luonnollisiin muodostumismekanismeihin. 
Ilmastonmuutoksen vaikutuksia suojelualueiden erityyppisiin juomavesiin koskeva katsaus sisältää 
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prioriteettiaiheiden ja alueiden tunnistamisen. Aineistokatsauksen tuloksia verrataan muiden hankkeiden 
tuloksiin. Yksi tällaisista hankkeista on Karpaattien alueen ilmastoa käsittelevä valmistelutoimi, jossa 
tutkitaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia Karpaattien alueeseen. Hankkeessa keskitytään muun muassa 
sen arviointiin, miten herkkiä juomavesilähteet ja jätevesihuolto ovat ilmastonmuutoksen vaikutuksille. 
Lopullinen tavoite on turvata suojelualueiden herkät vesivarannot pitkällä aikavälillä, jotta voidaan 
turvata terveellisen juomaveden saanti ilmastonmuutoksen vaikutuksista huolimatta tulevaisuudessa. 
Ilmastonmuutoksen vaikutukset on analysoitava, sillä muutoin varantojen turvaaminen olisi 
perusteetonta ja se voisi olla riittämätöntä turvaamaan suojelualueiden juomaveden turvallisuus. 
Ääriolosuhteissa väestölle ei ehkä riittäisi juomavettä.
Kun otetaan huomioon, että terveellisen juomaveden riittävyys on yksi maailman suurimmista haasteista, 
Eurooppa saa kilpailuedun, mikäli toimenpiteitä suunnitellaan jo ennen epätoivottujen prosessien 
vaikutusten alkamista.
Osallistuvat maat:
Kaikki maat, joiden vesivarannot perustuvat herkkiin suojelualueisiin (pohjavesi, pintavesi, 
rantaimeytykseen perustuva vesi, karstialueiden vesi) ja etenkin maat, jotka ovat suurien jokien varsilla ja 
ylängöillä. Keskeisiä maita ovat:
Unkari, Bulgaria, Romania, Slovakia, Slovenia, Serbia, Puola, Italia, Itävalta ja Saksa.
Hankkeen tulokset:
– Aineistokatsaus ilmastonmuutoksen mahdollisista vaikutuksista erityyppisten suojelualueiden veteen 

koko EU:n alueella.
Prioriteettiaiheiden ja -alueiden tunnistaminen.
Perustelut:
Suojelualueilta saatava ja mahdollisesti tulevaisuudessa saatava juomavesi (strategiset vesivarannot) on 
joissakin Euroopan maissa altis ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Vedentuotannon parametreihin voivat 
vaikuttaa äärimmäiset ilmasto-olosuhteet, veden muodostumiseen vaikuttava sademäärä ja sen 
jakaantuminen ja jokien vedenkorkeuden vaihtelut. On tarpeen tehdä katsaus useita muuttujia tarkastelevien 
ilmastonmuutosskenaarioiden vaikutuksiin strategisiin juomavesilähteisiin suojelualueilla.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5902 === ENVI/5902 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Eickhout Bas, Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä
-------------------------------

Momentti 21 03 01 — Valtiosta riippumattomat kehitysyhteistyöalan toimijat
Muutetaan määrät seuraavasti:

Talousarvio 2010 Esitys talousarvioksi 2011 neuvoston kanta 2011 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

21 03 01 182 663 951 160 000 000 192 725 000 180 000 000 192 725 000 180 000 000 43 000 000 192 725 000 223 000 000
Varaus

Yhteensä 182 663 951 160 000 000 192 725 000 180 000 000 192 725 000 180 000 000 43 000 000 192 725 000 223 000 000

Perustelut:
Tästä budjettikohdasta siirrettiin 43 miljoonaa euroa toisiin kohtiin, koska komission mukaan oli vaikeaa 
tunnistaa toimia, joita rahoitetaan Kööpenhaminassa vuonna 2009 hyväksytystä ilmastoalan 
pikakäynnistysrahoituksesta. Kansalliset ohjelmat ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi sisältävät prosessin, 
jolla tunnistetaan prioriteettitoimet ilmastonmuutoksesta aiheutuviin kiireellisiin tarpeisiin vastaamiseksi. 
Lokakuuhun 2008 mennessä UNFCCC:n sihteeristöön tuli kansallisia sopeutusohjelmia 38 vähiten 
kehittyneestä maasta. Näin ollen pitäisi olla mahdollista tunnistaa toimet kansallisista sopeutusohjelmista.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Tarkistusluonnos 5903 === ENVI/5903 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Staes Bart, Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä
-------------------------------

Alamomentti 06 02 02 01 — Euroopan meriturvallisuusvirasto – Rahoitusosuus osastoihin 1 ja 2
Muutetaan määrät seuraavasti:

Talousarvio 2010 Esitys talousarvioksi 2011 neuvoston kanta 2011 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

06 02 02 01 21 449 360 21 449 360 21 734 000 21 734 000 20 844 000 20 844 000 1 890 000 1 890 000 22 734 000 22 734 000
Varaus

Yhteensä 21 449 360 21 449 360 21 734 000 21 734 000 20 844 000 20 844 000 1 890 000 1 890 000 22 734 000 22 734 000

-------------------------------
Alamomentti 06 02 02 03 — Euroopan meriturvallisuusvirasto – Saastumisen torjuntatoimet
Muutetaan numerotiedot ja selvitysosa seuraavasti:

Talousarvio 2010 Esitys talousarvioksi 2011 neuvoston kanta 2011 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

06 02 02 03 20 500 000 17 500 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 1 000 000 1 000 000 24 000 000 24 000 000
Varaus

Yhteensä 20 500 000 17 500 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 1 000 000 1 000 000 24 000 000 24 000 000

Selvitysosa:
Kohdan jälkeen:
Varainhoitoasetuksen 185 artiklassa tarkoitettujen .......... otetaan yleisen tulotaulukon alamomentille 6 6 0 0.
Muuta:
Euroopan unionin kokonaisavustus EMSAlle vuodeksi 2011 on yhteensä 54 936 150 euroa. Talousarvioon 
otettuun 50 696 170 euron määrään lisätään ylijäämän palautuksesta saatava 4 239 980 euron määrä. 54 
046 150 euroa. Talousarvioon otettuun 49 806 170 euron määrään lisätään ylijäämän palautuksesta saatava 4 
239 980 euron määrä.

-------------------------------
Alamomentti 06 02 02 02 — Euroopan meriturvallisuusvirasto – Rahoitusosuus osastoon 3
Muutetaan määrät seuraavasti:

Talousarvio 2010 Esitys talousarvioksi 2011 neuvoston kanta 2011 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

06 02 02 02 10 500 000 9 816 050 5 962 170 5 962 170 5 962 170 5 962 170 1 000 000 1 000 000 6 962 170 6 962 170
Varaus

Yhteensä 10 500 000 9 816 050 5 962 170 5 962 170 5 962 170 5 962 170 1 000 000 1 000 000 6 962 170 6 962 170

Perustelut:
Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) toimivaltuuksia olisi laajennettava kattamaan alusten lisäksi 
myös öljynporauslautat ja näiden uusien tehtävien olisi heijastuttava myös EMSAn talousarvioon ja 
henkilöstöön. Virastoa pyydetään esittämään näiden uusien tehtävien edellyttämät muutokset 
henkilöstötaulukkoon ja määrärahoihin. Näitä ehdotuksia odotettaessa talousarvioon otetaan 3 miljoonaa 
euroa lisämäärärahoja.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5904 === ENVI/5904 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Schlyter Carl, Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä
-------------------------------

Momentti 08 04 01 — Yhteistyö – Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat
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Muutetaan numerotiedot ja selvitysosa seuraavasti:
Talousarvio 2010 Esitys talousarvioksi 2011 neuvoston kanta 2011 Ero Uusi määrä

Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut

08 04 01 403 678 000 274 651 000 442 234 000 270 000 000 442 234 000 262 000 000 8 000 000 442 234 000 270 000 000
Varaus

Yhteensä 403 678 000 274 651 000 442 234 000 270 000 000 442 234 000 262 000 000 8 000 000 442 234 000 270 000 000

Selvitysosa:
Kohdan jälkeen:
Tämän alan toimien tavoitteena on saada aikaan kriittinen .......... ja tarve vähentää vaarallisten aineiden 
päästöjä.
Lisää:
Puolet nanotutkimuksen rahoituksesta olisi osoitettava ympäristö- ja terveysriskien arviointiin.
Perustelut:
Nykypäivänä noin 90 prosenttia määrärahoista käytetään uusien tuotteiden kehittämistä koskevaan 
tutkimukseen ja näin ollen tarvitaan julkista rahoitusta riskien arvioimiseksi. Riskien tunteminen antaa 
lisäksi eurooppalaisille yrityksille kilpailuetuja.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5905 === ENVI/5905 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Durant Isabelle, Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä
-------------------------------

Momentti 17 03 06 — EU:n toimet terveyden alalla
Muutetaan numerotiedot ja selvitysosa seuraavasti:

Talousarvio 2010 Esitys talousarvioksi 2011 neuvoston kanta 2011 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

17 03 06 45 700 000 24 000 000 47 060 000 35 700 000 47 060 000 27 600 000 8 100 000 47 060 000 35 700 000
Varaus

Yhteensä 45 700 000 24 000 000 47 060 000 35 700 000 47 060 000 27 600 000 8 100 000 47 060 000 35 700 000

Selvitysosa:
Kohdan jälkeen:
Tämän pilarin tavoitteena on vahvistaa sellaisen terveyteen .......... voidakseen tehdä terveellisiä 
elämäntapavalintoja.
Lisää:
Tähän olisi kuuluttava myös ensiapupalveluja koko EU:n alueella tarjoavaa yhteistä eurooppalaista 
hätänumeroa ”112” ja sen asianmukaista käyttöä koskevan tiedon levittäminen ja tiedotus- ja 
valistustoimet. 
Perustelut:
27 jäsenvaltion EU:ssa1 sydän- ja verisuonitaudit ovat yleisimpiä sairauksia ja onnettomuuksista aiheutuu 
252 000 kuolemantapausta, 7 000 000 sairaalakäyntiä ja 3 000 000 pysyvää vammaa joka vuosi. 112 on 
yhteinen eurooppalainen hätänumero, jonka avulla saa ensiapua ja palokunnan ja poliisin palveluja kaikissa 
EU:n jäsenvaltioissa. Numero on luotu jo 19 vuotta sitten, mutta 75 prosenttia eurooppalaisista ei vieläkään 
tunnista sitä eurooppalaiseksi hätänumeroksi (katso Eurobarometer 285).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

                                               
1 Injuries in the European Union, katso https://webgate.ec.europa.eu/idb/documents/2009-IDB-

Report_screen.pdf 
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Tarkistusluonnos 5906 === ENVI/5906 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Haug Jutta, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunta

-------------------------------
Momentti 23 03 01 — Pelastuspalvelu Euroopan unionissa
Muutetaan määrät seuraavasti:

Talousarvio 2010 Esitys talousarvioksi 2011 neuvoston kanta 2011 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

23 03 01 18 000 000 12 000 000 18 000 000 18 000 000 16 000 000 12 000 000 2 000 000 6 000 000 18 000 000 18 000 000
Varaus

Yhteensä 18 000 000 12 000 000 18 000 000 18 000 000 16 000 000 12 000 000 2 000 000 6 000 000 18 000 000 18 000 000

Perustelut:
Palautetaan talousarvioesitys (TE).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5907 === ENVI/5907 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Haug Jutta, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunta

-------------------------------
Alamomentti 23 01 04 02 — Pelastuspalvelu — Hallintomenot
Muutetaan määrät seuraavasti:

Talousarvio 2010 Esitys talousarvioksi 2011 neuvoston kanta 2011 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

23 01 04 02 450 000 450 000 350 000 350 000 250 000 250 000 100 000 100 000 350 000 350 000
Varaus

Yhteensä 450 000 450 000 350 000 350 000 250 000 250 000 100 000 100 000 350 000 350 000

Perustelut:
Palautetaan talousarvioesitys (TE).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5908 === ENVI/5908 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Haug Jutta, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunta

-------------------------------
Momentti 07 12 01 — Ilmastotoimiin liittyvän EU:n politiikan ja lainsäädännön täytäntöönpano
Muutetaan määrät seuraavasti:

Talousarvio 2010 Esitys talousarvioksi 2011 neuvoston kanta 2011 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

07 12 01 10 970 000 9 000 000 17 600 000 15 000 000 17 600 000 7 500 000 7 500 000 17 600 000 15 000 000
Varaus

Yhteensä 10 970 000 9 000 000 17 600 000 15 000 000 17 600 000 7 500 000 7 500 000 17 600 000 15 000 000

Perustelut:
Palautetaan talousarvioesitys (TE).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5909 === ENVI/5909 ===
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jonka on jättänyt käsiteltäväksi Haug Jutta, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunta

-------------------------------
Alamomentti 07 03 09 01 — Rahoitusosuus Euroopan ympäristökeskukselle – Rahoitusosuus osastoihin 1 
ja 2
Muutetaan määrät seuraavasti:

Talousarvio 2010 Esitys talousarvioksi 2011 neuvoston kanta 2011 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

07 03 09 01 20 394 000 20 394 000 21 557 000 21 557 000 21 402 000 21 557 000 155 000 21 557 000 21 557 000
Varaus

Yhteensä 20 394 000 20 394 000 21 557 000 21 557 000 21 402 000 21 557 000 155 000 21 557 000 21 557 000

Perustelut:
Palautetaan talousarvioesitys (TE).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5910 === ENVI/5910 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Haug Jutta, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunta

-------------------------------
Alamomentti 17 03 07 01 — Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen — Rahoitusosuus osastoihin 1 
ja 2
Muutetaan määrät seuraavasti:

Talousarvio 2010 Esitys talousarvioksi 2011 neuvoston kanta 2011 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

17 03 07 01 47 047 000 47 047 000 49 845 000 49 845 000 48 360 000 49 845 000 1 485 000 49 845 000 49 845 000
Varaus

Yhteensä 47 047 000 47 047 000 49 845 000 49 845 000 48 360 000 49 845 000 1 485 000 49 845 000 49 845 000

Perustelut:
Palautetaan talousarvioesitys (TE).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5911 === ENVI/5911 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Haug Jutta, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunta

-------------------------------
Alamomentti 17 03 10 01 — Euroopan lääkevirasto — Rahoitusosuus osastoihin 1 ja 2
Muutetaan määrät seuraavasti:

Talousarvio 2010 Esitys talousarvioksi 2011 neuvoston kanta 2011 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

17 03 10 01 9 347 100 9 347 100 9 347 000 9 347 000 8 612 000 8 612 000 735 000 735 000 9 347 000 9 347 000
Varaus

Yhteensä 9 347 100 9 347 100 9 347 000 9 347 000 8 612 000 8 612 000 735 000 735 000 9 347 000 9 347 000

Perustelut:
Palautetaan talousarvioesitys (TE).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5912 === ENVI/5912 ===
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jonka on jättänyt käsiteltäväksi Haug Jutta, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunta

-------------------------------
Alamomentti 17 03 10 02 — Euroopan lääkevirasto — Rahoitusosuus osastoon 3
Muutetaan numerotiedot ja selvitysosa seuraavasti:

Talousarvio 2010 Esitys talousarvioksi 2011 neuvoston kanta 2011 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

17 03 10 02 18 932 500 18 932 500 18 695 000 18 695 000 18 695 000 18 695 000 5 477 000 5 477 000 24 172 000 24 172 000
Varaus

Yhteensä 18 932 500 18 932 500 18 695 000 18 695 000 18 695 000 18 695 000 5 477 000 5 477 000 24 172 000 24 172 000

Selvitysosa:
Ennen kohtaa:
Määräraha on tarkoitettu kattamaan ainoastaan työohjelmaan .......... 27.12.2006, s. 1) täytäntöönpanoon 
liittyvät tehtävät.
Muuta:
Entinen alamomentti 02 03 02 02Entinen alamomentti 02 03 02 02
Kohdan jälkeen:
Varainhoitoasetuksen 185 artiklassa tarkoitettuja .......... otetaan yleisen tulotaulukon alamomentille 6 6 0 0.
Muuta:
Euroopan unionin avustus vuodeksi 2011 on yhteensä 38 420 000 euroa. Talousarvioon otettuun 32 943 
000 euron määrään lisätään ylijäämän palautuksesta saatava 5 477 000 euron määrä. 37 685 000 euroa. 
Talousarvioon otettuun 32 208 000 euron määrään lisätään ylijäämän palautuksesta saatava 5 477 000 euron 
määrä.
Perustelut:
Euroopan lääkeviraston rahoitus on paljolti riippuvainen maksuista. Lääkevirasto on siten erityisen altis 
markkinaolosuhteiden muutoksille, joita ei pystytä mitenkään ennakoimaan EU:n talousarviota laadittaessa. 
EP on pyytänyt useaan otteeseen, että käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen välinettä ei näin ollen pitäisi 
ottaa lukuun EU:n talousarviosta myönnettävästä tuesta päätettäessä. Sen sijaan sillä olisi varmistettava 
lääkeviraston rahoituksessa tarvittava joustavuus, jonka ansiosta markkinaolosuhteiden muutoksiin voitaisiin 
reagoida nopeasti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5913 === ENVI/5913 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Haug Jutta, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunta

-------------------------------
Alamomentti 17 04 07 01 — Rehun ja elintarvikkeiden turvallisuus ja siihen liittyvät toimet – Uudet 
toimenpiteet
Muutetaan määrät seuraavasti:

Talousarvio 2010 Esitys talousarvioksi 2011 neuvoston kanta 2011 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

17 04 07 01 26 000 000 19 000 000 30 000 000 25 000 000 28 000 000 23 000 000 2 000 000 2 000 000 30 000 000 25 000 000
Varaus

Yhteensä 26 000 000 19 000 000 30 000 000 25 000 000 28 000 000 23 000 000 2 000 000 2 000 000 30 000 000 25 000 000

Perustelut:
Palautetaan talousarvioesitys (TE).
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5914 === ENVI/5914 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Haug Jutta, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunta

-------------------------------
Momentti 17 03 06 — EU:n toimet terveyden alalla
Muutetaan määrät seuraavasti:

Talousarvio 2010 Esitys talousarvioksi 2011 neuvoston kanta 2011 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

17 03 06 45 700 000 24 000 000 47 060 000 35 700 000 47 060 000 27 600 000 8 100 000 47 060 000 35 700 000
Varaus

Yhteensä 45 700 000 24 000 000 47 060 000 35 700 000 47 060 000 27 600 000 8 100 000 47 060 000 35 700 000

Perustelut:
Palautetaan talousarvioesitys (TE).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5915 === ENVI/5915 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Haug Jutta, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunta

-------------------------------
Momentti 07 03 07 — LIFE+ (ympäristöalan rahoitusväline 2007–2013)
Muutetaan määrät seuraavasti:

Talousarvio 2010 Esitys talousarvioksi 2011 neuvoston kanta 2011 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

07 03 07 280 885 000 158 000 000 298 300 000 200 000 000 298 300 000 162 000 000 38 000 000 298 300 000 200 000 000
Varaus

Yhteensä 280 885 000 158 000 000 298 300 000 200 000 000 298 300 000 162 000 000 38 000 000 298 300 000 200 000 000

Perustelut:
Palautetaan talousarvioesitys (TE).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5916 === ENVI/5916 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Haug Jutta, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunta

-------------------------------
Momentti 17 01 01 — Menot terveys- ja kuluttaja-asioiden toimintalohkon palveluksessa olevasta 
henkilöstöstä
Muutetaan määrät seuraavasti:

Talousarvio 2010 Esitys talousarvioksi 2011 neuvoston kanta 2011 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

17 01 01 71 490 159 71 490 159 77 974 742 77 974 742 75 973 649 75 973 649 -1 519 473 -1 519 473 74 454 176 74 454 176
Varaus 200 652 200 652 1 519 473 1 519 473 1 519 473 1 519 473

Yhteensä 71 690 811 71 690 811 77 974 742 77 974 742 75 973 649 75 973 649 75 973 649 75 973 649

Perustelut:
Määrärahoista on otettu varaukseen 2 prosenttia ja määrä vapautetaan, kun komissio esittää kertomuksen 
siitä, onko mahdollista ja suositeltavaa antaa yhteisön lainsäädäntöehdotus Euroopan 
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elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) asetuksen (EY) N:o 178/2002 45 artiklan mukaisesti saamista 
maksuista.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5917 === ENVI/5917 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Haug Jutta, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunta

-------------------------------
Momentti 17 01 01 — Menot terveys- ja kuluttaja-asioiden toimintalohkon palveluksessa olevasta 
henkilöstöstä
Muutetaan numerotiedot ja ??? seuraavasti:

Talousarvio 2010 Esitys talousarvioksi 2011 neuvoston kanta 2011 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

17 01 01 71 490 159 71 490 159 77 974 742 77 974 742 75 973 649 75 973 649 -8 450 000 -8 450 000 67 523 649 67 523 649
Varaus 200 652 200 652 8 450 000 8 450 000 8 450 000 8 450 000

Yhteensä 71 690 811 71 690 811 77 974 742 77 974 742 75 973 649 75 973 649 75 973 649 75 973 649

Edellytykset määrärahojen ottamiselle varauksesta:
Lisää:
Näin ollen 8 450 000 euron määrä, joka vastaa 50 prosenttia yhteisön tupakka-alan rahastolle vuonna 
2010 osoitetuista määrärahoista, on otettu varaukseen ja määrärahat vapautetaan, kun komissio esittää
— yhteisön tupakka-alan rahaston seurantaa koskevan aloitteen.
Perustelut:
Yhteisön tupakka-alan rahasto on väline, jolla tuetaan kansalaisten tietoisuutta tupakoinnin 
haittavaikutuksista lisääviä hankkeita. Vuonna 2010 umpeutuvat määrärahat on saatu siirtämällä ne 
tupakkapalkkioita koskevasta budjettikohdasta.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5918 === ENVI/5918 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Haug Jutta, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunta

-------------------------------
Momentti 05 01 01 — Menot maatalouden ja maaseudun kehittämisen toimintalohkon palveluksessa 
olevasta henkilöstöstä
Muutetaan numerotiedot ja ??? seuraavasti:

Talousarvio 2010 Esitys talousarvioksi 2011 neuvoston kanta 2011 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

05 01 01 96 302 567 96 302 567 100 494 165 100 494 165 97 915 148 97 915 148 -8 450 000 -8 450 000 89 465 148 89 465 148
Varaus 270 293 270 293 8 450 000 8 450 000 8 450 000 8 450 000

Yhteensä 96 572 860 96 572 860 100 494 165 100 494 165 97 915 148 97 915 148 97 915 148 97 915 148

Edellytykset määrärahojen ottamiselle varauksesta:
Lisää:
Näin ollen 8 450 000 euron määrä, joka vastaa 50 prosenttia yhteisön tupakka-alan rahastolle vuonna 
2010 osoitetuista määrärahoista, on otettu varaukseen ja määrärahat vapautetaan, kun komissio esittää
— yhteisön tupakka-alan rahaston seurantaa koskevan aloitteen.
Perustelut:
Yhteisön tupakka-rahastolle osoitetut määrärahat on saatu siirtämällä ne tupakkapalkkioita koskevasta 
budjettikohdasta (05 03 02 22). Nämä määrärahat umpeutuvat vuonna 2010.
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5919 === ENVI/5919 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Iacolino Salvatore, Uggias Giommaria, Bartolozzi Paolo, Tatarella Salvatore, 
Angelilli Roberta, Mathieu Véronique, Rinaldi Niccolò, Melo Nuno, Muscardini Cristiana, Bonsignore Vito, 
Pittella Gianni, Hohlmeier Monika, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Mauro Mario, Collino Giovanni, 
Zanicchi Iva, Pirillo Mario, Rossi Oreste, Ronzulli Licia, Crocetta Rosario, Rivellini Crescenzio, Berlato 
Sergio, Speroni Francesco Enrico, Gardini Elisabetta, Grossetête Françoise, Griffin Nick, Strasser Ernst, 
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
Lisätään: 17 03 11

Talousarvio 2010 Ero Uusi määrä
Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

17 03 11 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000
Varaus

Yhteensä 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000

Nimike:
Momentti 17 03 11 — Pilottihanke — Amyotrofisen lateraaliskleroosin (ALS) ja urheilun yhteys 
Selvitysosa:
Lisää:
Amyotrofisen lateraaliskleroosin aiheuttajaa ei vielä tunneta. Yhden teorian mukaan ALSin ja 
dopingin/aineiden väärinkäytön välillä voi olla yhteys, mutta tätä ei ole vielä varmasti todistettu. 
Italialaisten ammattilaisjalkapalloilijoiden keskuudessa on todettu erittäin suuri määrä ALS-tapauksia, 
mikä antaa aihetta vakavaan huoleen.
Pilottihankkeen tarkoituksena on tukea ALSin mahdollisia aiheuttajia koskevaa tutkimusta, jossa 
kiinnitetään erityistä huomiota ammattilaisurheiluun ja urheilumaailmassa tapahtuvan aineiden 
väärinkäytön mahdolliseen vaikutukseen. 
Hanketta johtavat terveydenhoitolaitokset, jotka ovat tehneet erinomaista työtä harvinaisten hermoston 
rappeutumissairauksien parissa. Laitokset saavat organisatorista tukea elimiltä, jotka edustavat 
todistetusti korkeaa ammattitaitoa. Terveydenhoitolaitokset:
1. seuraavat ja keräävät tietoja ALSiin sairastuneista potilasyhdistysten avustuksella,
2. seuraavat ja keräävät tietoja urheilijoista, jotka ovat sairastuneet ALSiin urheilujärjestöjen ja -
yhdistysten ja vapaaehtoiselinten avustuksella,
3. tunnistavat hyviä käytäntöjä ja laativat ALSin torjuntaa koskevia strategioita,
4. levittävät tuloksia alan asiantuntijoiden kanssa järjestetyissä kokouksissa ja konferensseissa ja 
julkaisevat tietopaketteja yliopistoille, erityiskeskuksille ja urheilujärjestöille,
5. laativat koulutusohjelmia, jotka tähtäävät terveellisten fyysisten suoritusten edistämiseen etenkin 
nuorten keskuudessa,
6. laativat koeluonteisen tietokannan urheilijoista, johon tallennetaan heidän vammansa ja uran aikana 
käytetyt aineet.
Hanke kestää kaksi vuotta.
Perustelut:
ALS on motoneuronitauti, jolle on tyypillistä progressiivinen aivosolujen ja selkäytimen solujen 
rappeutuminen, mikä aiheuttaa jatkuvasti lisääntyvää vammaisuutta. Joka vuosi diagnosoidaan lähes 120 000 
uutta tapausta ympäri maailman. Taudin aiheuttajaa ei vielä tunneta ja vaikuttaakin siltä, että tekijöitä on 
useita. Tapausten yleisyys ammattilaisurheilijoiden keskuudessa tukee teoriaa, jonka mukaan aineiden 
väärinkäyttö olisi yksi taudin aiheuttajista,

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Tarkistusluonnos 5920 === ENVI/5920 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Jørgensen Dan, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
Lisätään: 17 04 03 04

Talousarvio 2010 Ero Uusi määrä
Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

17 04 03 04 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Varaus

Yhteensä 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Nimike:
Pilottihanke — Elävien eläinten pitkien matkojen kuljetuksissa käytettäviin paikannusjärjestelmiin 
sovellettavien yhdenmukaisten teknisten vaatimusten vahvistaminen 
Selvitysosa:
Lisää:
Toimivaltaiset viranomaiset eivät ole vaihtaneet riittävästi tietoja ja se on johtanut tilanteeseen, jossa 
eläinten suojelemista kuljetuksen aikana koskevaa yhteisön lainsäädäntöä ei ole noudatettu 
asianmukaisesti. Näin ollen on tarpeen luoda joustavat menettelyt, joilla parannetaan eri jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten yhteistyötä. Vuonna 2011 toteutettavalla pilottihankkeella voitaisiin 
vahvistaa julkis-yksityinen konsortio, johon kuuluisi jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, 
kuljetusalan toimijoiden, eurooppalaisten eläinsuojeluyhdistysten, ajoneuvojen valmistajien, 
satelliittipaikannusjärjestelmien valmistajien ja ITS-viranomaisten edustajia ja jonka tavoitteena olisi 
luoda yhdenmukaiset tekniset ja toiminnalliset vaatimukset sekä lupajärjestelmä, joka noudattaisi 
eläinten suojelusta kuljetuksen aikana annetun asetuksen (EY) N:o 1/2005 20 artiklassa säädettyjä 
velvoitteita ja tavoitteita. Hankkeella selvitetään, miten paikannusjärjestelmissä saatavilla olevat tiedot 
voidaan kerätä ja analysoida lainsäädännön noudattamisen parantamiseksi tietosuojalainsäädäntöä 
kunnioittaen.
PO SANCOn huomautus:
Komissio panee tyytyväisenä merkille tämän pilottihankkeen, mutta suosittelee kuitenkin, että se 
muotoiltaisiin uudelleen. Komissio on korostanut useaan otteeseen lainsäädännön noudattamisen 
tärkeyttä ja on työskennellyt paikannusjärjestelmien yhdenmukaistamisen puolesta.
Yhdenmukaisuuden puute vaikeuttaa toimivaltaisten viranomaisten mahdollisuuksia tehdä reaaliaikaisia 
tarkastuksia, sillä heillä ei ole tarvittavien tietojen saannin edellyttämiä tietoja tai tietoja ei ole 
mahdollista kerätä ja analysoida EU:n tasolla. 
Komissio uskoo, että hankkeella olisi myös selvitettävä, miten paikannusjärjestelmissä saatavilla olevat 
tiedot voidaan kerätä ja analysoida lainsäädännön noudattamisen parantamiseksi 
tietosuojalainsäädäntöä kunnioittaen. 
Komissio ehdottaa lisäksi, että jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset sisällytettäisiin hankkeeseen, 
sillä he vastaavat lainsäädännön noudattamisesta.
Perustelut:
Eläinten suojelusta kuljetuksen aikana annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 mukaan kaikissa 
ajoneuvoissa, joita käytetään pitkän matkan eläinkuljetuksiin, on oltava paikannusjärjestelmä ja muut laitteet 
tietojen keräämiseksi ja tallentamiseksi yhteisön lainsäädännön mukaisesti. Toistaiseksi EU:n tasolla ei ole 
julkaistu yhdenmukaisia teknisiä vaatimuksia ja eläinkuljettajat ovat epätietoisia siitä, millaisia laitteita 
heidän tulisi hankkia. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5921 === ENVI/5921 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Krahmer Holger, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
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turvallisuuden valiokunta
-------------------------------

Lisätään: 07 03 26
Talousarvio 2010 Ero Uusi määrä

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut
07 03 26 300 000 300 000 300 000 300 000
Varaus

Yhteensä 300 000 300 000 300 000 300 000

Nimike:
Pilottihanke — Ilman epäpuhtauksilla käytävän päästökaupan yhteensopivuus olemassa olevan 
lainsäädännön kanssa
Selvitysosa:
Lisää:
Hankkeen tarkoituksena on arvioida ilman epäpuhtauksilla käytävän päästökaupan yhteensopivuutta 
olemassa olevan lainsäädännön kanssa. Esitetyt tavoitteet voidaan tiivistää seuraavasti:
Ilman epäpuhtauksilla käytävän päästökaupan ympäristö- ja talousnäkökohtiin liittyvien kustannusten ja 
hyötyjen arviointi olemassa oleva lainsäädäntö huomioon ottaen.
Sen selvittäminen, missä määrin ilman epäpuhtauksilla käytävä päästökauppa lisää päällekkäistä 
sääntelyä.
Sen selvittäminen, missä määrin ilman epäpuhtauksilla käytävä päästökauppa lisää sääntelyn 
monimutkaisuutta.
Hankkeen aloituspäivämäärä: 01/01/2011
Hankkeen päättymispäivämäärä: 31/12/2011
Perustelut:
Tehokkaan ja toimivan ilman epäpuhtauksien sääntelyn takaamiseksi olisi selvitettävä, missä määrin ilman 
epäpuhtauksilla käytävä päästökauppa on yhteensopiva olemassa olevan lainsäädännön kanssa eikä lisää 
päällekkäistä sääntelyä eikä monimutkaista ilman epäpuhtauksien sääntelyä entisestään. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5922 === ENVI/5922 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Krahmer Holger, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
Lisätään: 07 03 26

Talousarvio 2010 Ero Uusi määrä
Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

07 03 26 300 000 300 000 300 000 300 000
Varaus

Yhteensä 300 000 300 000 300 000 300 000

Nimike:
Pilottihanke — Raskaiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskeva potentiaali
Selvitysosa:
Lisää:
Hankkeen tarkoituksena on arvioida raskaiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskeva 
lisäpotentiaali ja sen vaikutukset ympäristöön. Esitetyt tavoitteet voidaan tiivistää seuraavasti:
Hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevien erilaisten vaatimusten ja toimenpiteiden ympäristö- ja 
talousnäkökohtiin liittyvien kustannusten ja hyötyjen arviointi.
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Hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevan teknisen edistyksen ja sen tarjoamien mahdollisuuksien ja 
näiden mahdollisuuksien tehokkuuden arviointi kiinnittäen erityistä huomiota kustannustehokkuuteen. 
Sen selvittäminen, missä määrin raskaiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen sääntely lisää sääntelyn 
monimutkaisuutta.
Hankkeen aloituspäivämäärä: 01/01/2011
Hankkeen päättymispäivämäärä: 31/12/2011
Perustelut:
Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen liittyy korkeat teknologiakustannukset. Näin ollen on tärkeää selvittää
raskaiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämisen kustannustehokkuus ja vaikutus ennen 
lainsäädännöllisten päätösten tekemistä. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5923 === ENVI/5923 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Lepage Corinne, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
Momentti 02 02 01 — Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma – Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma
Muutetaan numerotiedot, nimike, selvitysosa ja oikeusperusta seuraavasti:

Talousarvio 2010 Esitys talousarvioksi 2011 neuvoston kanta 2011 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

02 02 01 129 271 300 59 880 500 138 000 000 120 000 000 138 000 000 58 000 000 70 000 000 62 000 000 208 000 000 120 000 000
Varaus

Yhteensä 129 271 300 59 880 500 138 000 000 120 000 000 138 000 000 58 000 000 70 000 000 62 000 000 208 000 000 120 000 000

Nimike:
Momentti 02 02 01 — (kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma — yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma) 
Ekoinnovoinnin soveltamista ensi kertaa ja markkinoille saattamista koskevat hankkeetKilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelma – Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma
Selvitysosa:
Kohdan jälkeen:
EU:n ohjelmiin osallistuvien kolmansien osapuolten .......... tälle momentille varainhoitoasetuksen 
mukaisesti.
Lisää:
Määrärahan tarkoituksena on lisätä ekoinnovoinnin käyttöönottoa ja markkinoille saattamista koskevien 
hankkeiden rahoitusta 32 560 000 eurosta 70 000 000 euroon.
Hankkeissa sovelletaan ensi kertaa tai saatetaan markkinoille EU:n kannalta merkityksellisiä 
ekoinnovatiivisia tekniikoita, tuotteita, palveluja tai käytäntöjä, joiden tekninen demonstrointi on jo 
suoritettu onnistuneesti, mutta joita jäljellä olevan riskin vuoksi ei ole vielä otettu käyttöön markkinoilla. 
Tällaisten ekoinnovatiivisten tekniikoiden tukemisella edesautetaan esteiden poistamista ekoinnovoinnin 
kehittämiseltä ja laajemmalta soveltamiselta, luodaan ja laajennetaan vastaavien tuotteiden markkinoita 
ja lisätään EU:n yritysten kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla. Hankkeilla olisi lisäksi pyrittävä 
vähentämään ympäristövaikutuksia tai parantamaan yritysten, ja erityisesti pk-yritysten, ympäristön 
suojelun tasoa.
Aikaisemmista ehdotuspyynnöistä saadut kokemukset osoittavat, että pk-yritysten kiinnostus 
ekoinnovatiivisten tekniikoiden markkinoille saattamista kohtaan on jatkuvassa nousussa. Vuonna 2009 
(talousarvio oli 32 miljoonaa euroa) jätettiin 202 ehdotusta. Vuonna 2008 jätettiin 134 ehdotusta eli 
ehdotusten määrä on lisääntynyt lähes puolella. Ehdotuksiin osallistuu yhteensä 614 osallistujaa 32 
maasta. Rahoitusta on pyydetty yli 150 miljoonaa euroa, mikä vastaa lähes 40 prosentin kasvua 
aikaisempaan kierrokseen verrattuna. Lähes 70 prosenttia ehdotuksiin osallistujista on pk-yrityksiä.
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Ehdotuspyyntöjä hallinnoi kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirasto. Toimeenpanon 
helpottamiseksi on varmistettava, että myös tulevina vuosina rahoitusta on käytettävissä vastaava määrä, 
jotta toimeenpanovirasto voi mukauttaa toiminnasta aiheutuvan työmäärän järkevällä tavalla. 
Ekoinnovoinnin edistäminen kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman avulla edesauttaa 
ympäristöteknologioita koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa. Toimintasuunnitelman 
tavoitteena on stimuloida ekoinnovointia ja rohkaista ympäristöteknologioiden käyttöä laajemmassa 
mittakaavassa. Toimenpiteellä tuetaan hankkeita, jotka liittyvät ekoinnovatiivisiin tuotteisiin, 
tekniikoihin, palveluihin tai käytäntöihin, joilla pyritään torjumaan tai vähentämään 
ympäristövaikutuksia tai edesauttamaan resurssien optimaalista käyttöä. Toimenpiteellä olisi, 
ympäristöteknologioita koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanon lisäksi, edesautettava yhteisön 
toimia ilmastonmuutospaketin, kestävää kulutusta ja tuotantoa sekä kestävää teollisuuspolitiikkaa 
koskevan toimintasuunnitelman ja edelläkävijämarkkinoita koskevan aloitteen täytäntöönpanon alalla. 
Ehdotuspyynnön prioriteeteissa otetaan huomioon nämä aloitteet ja näin ollen keskitytään aloihin, joilla 
on merkittävää innovointipotentiaalia ja suurimmat ympäristöhyödyt.
Oikeusperusta:
Kohdan jälkeen:
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1639/2006/EY, .......... (2007–2013) perustamisesta (EUVL L 
310, 9.11.2006, s. 15).
Lisää:
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1639/2006/EY, tehty 24 päivänä lokakuuta 2006, 
erityisesti sen 5 artiklan 1 kohta.
Perustelut:
Hankkeissa sovelletaan ensi kertaa tai saatetaan markkinoille EU:n kannalta merkityksellisiä 
ekoinnovatiivisia tekniikoita, tuotteita, palveluja tai käytäntöjä, joiden tekninen demonstrointi on jo 
suoritettu onnistuneesti, mutta joita jäljellä olevan riskin vuoksi ei ole vielä otettu käyttöön markkinoilla. 
Tällaisten ekoinnovatiivisten tekniikoiden tukemisella edesautetaan esteiden poistamista ekoinnovoinnin 
kehittämiseltä ja laajemmalta soveltamiselta, luodaan ja laajennetaan vastaavien tuotteiden markkinoita ja 
lisätään EU:n yritysten kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5924 === ENVI/5924 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Rossi Oreste, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
Lisätään: 04 03 13

Talousarvio 2010 Ero Uusi määrä
Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

04 03 13 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Varaus

Yhteensä 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Nimike:
Pilottihanke — Henkiäpelastava tekstiviestipalvelu:vammaisia koskeva hanke
Selvitysosa:
Lisää:
The service is based on the use of a unique 'intelligent' platform that is able to programme itself and 
generate an infinite number of operating procedures.Palvelu perustuu ainutlaatuiseen ”älykkääseen”
järjestelmään, joka kykenee ohjelmoimaan itsensä ja luomaan loputtomasti toimintamenettelyjä. The 
system is able to interpret requests for help from deaf or differently abled people and to take appropriate 
action, interacting with users by, for example, sending a text message requesting further details about an 
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emergency situation and forwarding the information to the police or the ambulance sent out, so as to 
ensure that appropriate action is taken as swiftly and efficiently as possible.Järjestelmä kykenee 
tulkitsemaan avunpyyntöjä kuuroilta ja vammaisilta ja toteuttamaan tarvittavia toimia yhteistyössä 
käyttäjien kanssa esimerkiksi lähettämällä tekstiviestin, jossa pyydetään lisätietoja hätätilanteesta ja 
välittämään tiedot poliisille tai matkalla olevalle ambulanssille sen varmistamiseksi, että asianmukaisiin 
toimiin ryhdytään mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. 
This service will enable anyone who is differently abled to send requests for help to the emergency 
services quickly and efficiently, by means of a simple text message.Palvelu mahdollistaa sen, että 
vammaiset voivat lähettää avunpyyntöjä pelastuspalveluyksiköille nopeasti ja tehokkaasti yksinkertaisen 
tekstiviestin avulla.
When at risk, the user texts 'SOS', followed by the name of the appropriate emergency service (police, 
ambulance, etc.), to a server number.Apua tarvitsevat käyttäjät kirjoittavat tekstiviestin ”SOS” ja 
tarvittavan pelastuspalveluyksikön nimen (poliisi, ambulanssi jne.) palvelimen numeroon. The server 
routes the text to a gateway, from where it is forwarded to the application's 'virtual brain', which 
interprets the command and connects to the IT systems of the relevant service, where the request for help 
received from the user's mobile number is displayed automatically, as is a 3D map showing the user's 
location.Palvelin lähettää viestin portaaliin, josta se välitetään sovelluksen ”virtuaaliaivoihin”, joka 
tulkitsee viestin ja ottaa yhteyden asianomaisen palveluntarjoajan tietojenkäsittelyjärjestelmiin, missä 
käyttäjän matkapuhelimesta vastaanotettu avunpyyntöviesti ja käyttäjän sijaintipaikan osoittava 
kolmiulotteinen kartta näkyy automaattisesti. At the same time, the application's 'brain' automatically 
asks the user for further details (such as whether anyone is injured), so as to build a clearer picture of the 
risk to him or her.Samaan aikaan sovelluksen ”aivot” pyytävät automaattisesti käyttäjältä lisätietoja 
(esim. onko joku loukkaantunut), jotta mahdollisista riskeistä saadaan tarkka kuva. The details sent in by 
the user are displayed on the mobile phones or other mobile devices of the members of the emergency 
services sent out, so as to enable them to prepare as best as possible for the situation facing 
them.Käyttäjän lähettämät tiedot näkyvät matkalla olevan hätäapupalveluhenkilöstön matkapuhelimissa 
tai muissa laitteissa, jotta he voivat valmistautua mahdollisimman hyvin heitä odottavaan tilanteeseen. If 
the user states that someone has been injured, the 'brain' will automatically use the same procedures to 
alert the emergency services and any other relevant service connected to the system.Jos käyttäjä ilmoittaa, 
että joku on loukkaantunut, sovellus käyttää automaattisesti samaa menettelyä hätäapupalveluiden ja 
tarvittavien muiden järjestelmään kytkettyjen palvelujen hälyttämiseen. Lastly, the user will be contacted, 
again by means of a text message, and will be safe in the knowledge that his or her request for help has 
been analysed and acted upon as swiftly as possible.Lopuksi käyttäjälle ilmoitetaan tekstiviestillä, että 
avunpyyntö on vastaanotettu ja käsitelty ja että apua on tulossa mahdollisimman nopeasti.
Overview of system features:Katsaus järjestelmän toimintaan:
1. functions developed and service accessible in all of the world's languages;toiminnot kehitetty ja palvelu 
saatavilla kaikilla maailman kielillä,
2. server room set up to provide 24-hour processing of requests, with a link-up to European 112 control 
centres;palvelin luotu käsittelemään pyyntöjä ympäri vuorokauden ja yhteys eurooppalaisiin 112-
valvontakeskuksiin luotu,
3. 24-hour call centre with freephone number set up;ympäri vuorokauden toimiva puhelinkeskus ja 
ilmaisnumero luotu,
4. TSV (Italian acronym for 'I save your life') emergency medical data service (accessible via text 
messaging) activated and subscription card produced for the service;TSV-hätäapupalvelu (italialainen 
lyhenne sanoille "pelastan henkesi) aktivoitu (yhteys tekstiviestillä) ja jäsenkortti luotu järjestelmään 
liittymiseksi,
5. system installed in all Italian regions;järjestelmä asennettu kaikille Italian alueille,
6. system already in use, on a trial basis, by the Turin police.järjestelmä on jo koekäytössä Torinon 
poliisilla.
Perustelut:
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Järjestelmä on kehitetty, koska tarvittiin nopea ja tehokas vastaus kuurojen ja muiden vammaisten 
avunpyyntöihin sen varmistamiseksi, että heidän erilaisuutensa ei vähennä heidän turvallisuuttaan tai heidän 
kykyään pyytää ja saada apua. Järjestelmä täydentää ja sopii yhteen REACH112-järjestelmän kanssa.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5925 === ENVI/5925 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Scottà Giancarlo, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
Lisätään: 07 13 04

Talousarvio 2010 Ero Uusi määrä
Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

07 13 04 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Varaus

Yhteensä 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Nimike:
Momentti 07 13 04 — Pilottihanke — Ilmastonmuutoksen vaurioittaman epäsuotuisan alarinnealueen 
ympäristön kunnostus
Selvitysosa:
Lisää:
Yhteensä 642,52 neliökilometrin suuruisen epäsuotuisan alueen ympäristöongelmien analyysistä ja 
alueen 22 kunnan (Budoia, Polcenigo, Caneva, Cordignano, Cappella Maggiore, Sarmede, Fregona, 
Vittorio Veneto, Colle Umberto, Refrontolo, Pieve di Soligo, San Pietro di Feletto, Sernaglia Della 
Battaglia, Farra di Soligo, Miane, Revine Lago, Cison di Valmarino, Follina, Tarzo, Segusino, Vidor ja 
Valdobbiadene) viranomaisten esille ottamista asioista käy ilmi seuraavaa:
1. liiallisen veden aiheuttamia ongelmia on seurattava ja niitä on käsiteltävä maanparannustoimilla 
ilmastonmuutoksesta aiheutuvien, satoja ja ekosysteemejä vahingoittavien tulvien ja ylivuotojen 
torjumiseksi,
2. tarvitaan toimia alarinteiden tyypillisten piirteiden säilyttämiseksi, sillä alarinteet jäävät vähitellen 
kokonaan pois käytöstä; tällä on suuri vaikutus ympäröivään alueeseen ja se lisää ilmastonmuutoksen 
aiheuttamia ongelmia. 
Edellä esitetyn 1 kohdan osalta on todettava seuraavaa: 
Edellä mainitut kunnat eivät kykene hallinnoimaan alueen vesimuodostumia tavalla, joka tyydyttäisi 
niiden omat tarpeetMaaperän kaltevuuden ja pinnanmuodostuksen takia vuoden sateisimpina kausina 
(syksy ja kevät) tapahtuu säännöllisesti pieniä ylivuotoja, jotka vahingoittavat satoja ja ekosysteemejä. 
Pienet maanvyöryt uhkaavat Piave- ja Livenza -jokien välistä alarinnealuetta ja näin ollen se vaatii 
jatkuvaa kunnossapitoa eikä alueelle voida suunnitella maatalousmaan tai ympäristön kunnostusta; näin 
ollen ilmastonmuutoksen vaikutusten lievittämiseksi tarvitaan toimia, joihin paikallisyhteisö osallistuu.
Sen jälkeen kun alarinteiden ja alhaalla sijaitsevien laaksojen kriittiset kohdat on tunnistettu, tarvitaan 
yhteisiä suunnitelmia sen varmistamiseksi, että kaikkia vesivarantoja hallinnoidaan älykkäällä tavalla 
(joenuomien puhdistus, järvien ja jokien rantapenkereiden korotus, vesimuodostumien luominen, 
kattavan kastelujärjestelmän kehittäminen). Erityisesti vesimuodostumien luominen laaksojen strategisiin 
kohtiin auttaisi maanviljelystä, joka on tällä hetkellä kriisitilanteessa muun muassa sen vuoksi, että 
kesäkuukausina on vaikeaa saada satojen tarvitsemaa vettä. 
Edellä esitetyn 2 kohdan osalta on todettava seuraavaa:
Viimeksi kuluneiden 50 vuoden aikana alarinnealueet, joiden osuus on lähes kolmasosa edellä mainitusta 
alueesta, on poistettu vähitellen käytöstä, mikä puolestaan on aiheuttanut vakavia ympäristövahinkoja. 
Metsät ovat vallanneet niityt ja näin ollen käytettävissä olevan laidunmaan määrä on vähentynyt.Alueilla, 
joilla ennen oli pieniä karjatiloja ja kesälaitumia, on nykyään enää hylättyjä rakennuksia ja tyhjiä 
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niittyjä. Metsäalueita muutetaan laidunmaaksi kolmen metrin vuositahdilla. Sillä vauhdilla maisema on 
pian täysin muuttunut eikä kaikille alueille enää pääse. Alarinteiden eläinkanta on jo muuttunut ja uusia 
lajeja (karhut, villisiat) on ilmestynyt ja ne lähestyvät vähitellen korkeammalla sijaitsevia asuinalueita. 
Maanparannustoimia tarvitaan ilmastonmuutoksen aiheuttamien vahinkojen rajoittamiseksi, ja niihin 
olisi sisällytettävä sellaisten viljelykasvien uudelleenkäyttöönotto, joita on viljelty näillä alueilla pitkään 
ennen kuin maa poistettiin käytöstä.
Tässä yhteydessä tarvitaan seuraavia toimenpiteitä: metsien säännöllinen hoito (nykyään yleisten 
metsäpalojen torjunta mukaan lukien), suojelualueiden tai puistojen luominen, käytöstä poistettujen 
kulkureittien avaaminen uudelleen ja siirtyminen takaisin sellaisten viljelykasvien viljelyyn, jotka 
säilyttävät maisemaa ja lieventävät ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Lyhyesti sanottuna tarvitaan 
toimenpidepaketti, joka mahdollistaa kukoistavan vuoristoympäristön.Alueen asukasluku on 133 050 
henkeä.
Perustelut:
Hanke on erittäin tärkeä, sillä suojelemalla ympäristöä Kööpenhaminan ilmastonmuutosperiaatteiden 
mukaisesti hankkeella pyritään tukemaan alueita, joita uhkaa väestön poismuutto ja joilla 
ilmastonmuutoksen vaikutuksia pystytään riittävällä panostuksella vähentämään huomattavasti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5926 === ENVI/5926 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Skylakakis Theodoros, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
Lisätään: 07 13 04

Talousarvio 2010 Ero Uusi määrä
Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

07 13 04 400 000 400 000 400 000 400 000
Varaus

Yhteensä 400 000 400 000 400 000 400 000

Nimike:
Pilottihanke — Ilmastonmuutokseen ja valtaviin tulipaloihin sopeutuminen: Ennalta ehkäisevien 
toimenpiteiden kehittäminen ja valtavien tulipalojen torjumista koskevien parhaiden käytäntöjen vaihto
Selvitysosa:
Lisää:
Tavoitteet
 Metsien kykyä suojautua valtavilta tulipaloilta lisäävien ennalta ehkäisevien toimenpiteiden identifiointi 
 (esim. mitä puulajikkeita olisi istutettava eri alueille ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioon ottaen).
 Biomassaa koskevan politiikan mahdollinen kytkeminen Välimeren alueen metsien kuolleen 
puuaineksen vähentämiseen, 
 sillä ala tulee todennäköisesti tarvitsemaan tukia. 
 Tulevien ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevien politiikkojen valmistelu 
 samalla kun vastataan useiden jäsenvaltioiden akuuttiin ongelmaan.
Tuensaajat
Ympäristö, monimuotoisuus, metsään liittyvät toimet ja teollisuudenalat, paikalliset taloudet
Perustelut:
Hankkeella pyritään sopeutumaan ilmastonmuutokseen ja valtaviin tulipaloihin: Ennalta ehkäisevien 
toimenpiteiden kehittäminen ja valtavien tulipalojen torjumista koskevien parhaiden käytäntöjen vaihto

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Tarkistusluonnos 5927 === ENVI/5927 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Skylakakis Theodoros, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
Lisätään: 07 13 04

Talousarvio 2010 Ero Uusi määrä
Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

07 13 04 400 000 400 000 400 000 400 000
Varaus

Yhteensä 400 000 400 000 400 000 400 000

Nimike:
Pilottihanke — Kaupunkien lämpösaarekevaikutuksen seurausten tutkiminen tiheään asutuissa 
eurooppalaisissa kaupungeissa
Selvitysosa:
Lisää:
Tavoitteet
 Ilmastonmuutoksen odotetun vaikutuksen kaupunkialueiden mikroilmastoihin tutkiminen 
 Sen ja kaupunkien lämpösaarekevaikutuksen suhteen syvällinen tutkiminen 
 Väestön vähentyneestä tuottavuudesta, lisääntyneestä energiankulutuksesta 
 Etelä-Euroopassa ja tästä aiheutuvasta kasvihuonekaasupäästöjen lisääntymisestä aiheutuvan 
taloudellisen taakan tutkiminen tähän ylimääräiseen energiankulutukseen liittyen 
 Mahdolliset sopeutumisstrategiat kaupunkien lämpösaarekevaikutuksen vähentämiseksi 
 Parhaiden käytäntöjen vaihto samantyyppisten suurimpien eurooppalaisten kaupunkien kesken 
Mahdollinen päällekkäisyys: Mahdollista päällekkäisyyttä aikaisempien tai nykyisten helleaaltoja 
koskevien aloitteiden kanssa ei ole, sillä tämä hanke koskee jatkuvia lämpötilaeroja kaupunki- ja 
maaseutualueiden välillä ja tämän eron, joka ei rajoitu helleaaltoihin, aiheuttamia seurauksia.
Tuensaajat
Ympäristö, tiheään asuttujen eurooppalaisten kaupunkien väestö (elämänlaatu, taloudellinen tuottavuus 
jne.)
Perustelut:
Hankkeella pyritään tutkimaan kaupunkien lämpösaarekevaikutuksen seurauksia tiheään asutuissa 
eurooppalaisissa kaupungeissa.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5928 === ENVI/5928 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Skylakakis Theodoros, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
Lisätään: 17 03 11

Talousarvio 2010 Ero Uusi määrä
Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

17 03 11 600 000 600 000 600 000 600 000
Varaus

Yhteensä 600 000 600 000 600 000 600 000

Nimike:
Pilot Project - Improve the access of immigrants and disadvantage minority groups in metropolitan 
centres, to preventive medical services 
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Selvitysosa:
Lisää:
Objectives
The project shall study the access and usage of immigrants and other disadvantage minority groups in 
metropolitan centres, to preventive medical services (especially concerning diseases such as tuberculosis, 
hepatitis and preventive exams like pap tests and mammography). The lack of proper access shall be 
examined in terms of cultural attitudes which generate reservations and ultimately lead to a form of social 
exclusion. Also pilot campaigns to improve access to preventive medical services will be developed, 
targeted at these specific groups in selected metropolitan centres.
The project shall also create a mechanism for exchange of best practices among local, regional and 
national authorities in different Member States; 
Beneficiaries
The people belonging to these groups, improvement of public health indicators, improvement of living 
conditions in densely populated urban environments 
Perustelut:
This project aims to improve the access of immigrants and disadvantage minority groups in metropolitan 
centres, to preventive medical services

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5929 === ENVI/5929 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Skylakakis Theodoros, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
Lisätään: 15 05 56

Talousarvio 2010 Ero Uusi määrä
Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

15 05 56 180 000 180 000 180 000 180 000
Varaus

Yhteensä 180 000 180 000 180 000 180 000

Nimike:
Momentti 15 05 56 — Pilottihanke — Todellisen lasten ympäristön tupakansavulle altistumisen määrän 
selvittäminen
Selvitysosa:
Lisää:
Tavoitteet
 Tieteellinen arvio, joka perustuu lasten syljessä oleviin ainesosiin, lasten altistumisesta ympäristön 
tupakansavulle EU:ssa ja 
näiden tietojen vertaaminen julkiseen mielipiteeseen.
 Vanhempien tietoisuuden lisääminen lasten tahattomasta altistumisesta tupakansavulle 
 Tämän tiedon toimittaminen asianomaisille kansallisille viranomaisille, jotta ne voivat käyttää tietoja 
tupakoinnin vastaisissa kampanjoissa
Tuensaajat
Lapset ja vanhemmat, lasten suojaaminen entistä tehokkaammin ympäristön tupakansavulta
Perustelut:
Hankkeen tavoitteena on selvittää todellinen lasten ympäristön tupakansavulle altistumisen määrä.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Tarkistusluonnos 5930 === ENVI/5930 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Ulmer Thomas, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
Lisätään: 17 03 11

Talousarvio 2010 Ero Uusi määrä
Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

17 03 11 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Varaus

Yhteensä 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Nimike:
Momentti 17 03 11 — Pilottihanke — Hepatiitti B:n seulontaa ja hoitoa koskeva paras käytäntö 
maksasyövän ehkäisemiseksi
Selvitysosa:
Lisää:
Vuoden 2008 neuvoston syöpää koskevissa päätelmissä2 tunnustettiin hepatiitti B:n ennaltaehkäisy ja 
hoito vaihtoehtoiseksi tavaksi ehkäistä maksasyöpää. Hankkeen tavoitteena on näin ollen laatiaa 
Euroopan unionin laajuinen paras hepatiitti B:tä koskeva seulontakäytäntö ja asianmukainen 
seurantahoito, joka johtaisi lopulta maksasyövän ehkäisyyn. Hepatiitti B on virus, joka aiheuttaa 80 
prosenttia kaikista maailman maksasyövistä.3 Näin ollen hepatiitti B on toiseksi yleisin karsinogeeni heti 
tupakoinnin jälkeen. Ehkäisy ja varhainen diagnosointi ovat keskeisiä tekijöitä kustannustehokkuuden 
kannalta: Hepatiitti B -rokotus auttaa ehkäisemään maksasyöpää ja maksan siirtoja. 
Osallistujavaltioiden tavoitteena tässä hankkeessa on
1. lisätä kansalaisten ja terveydenhoitohenkilökunnan tietoisuutta hepatiitista ja sen yhteydestä 
maksasyöpään 
2. luoda kehys EU:n laajuiselle maksasyöpään johtaneiden hepatiittitapausten tietokannalle 
3. arvioida sellaisten maksasyöpäpotilaiden hoidosta aiheutuneet kustannukset, joiden sairautta ei 
diagnosoitu varhaisessa vaiheessa 
4. kehittää hepatiitti B:n seulontasuunnitelmat, jotka kattavat kaikki riskiryhmiin kuuluvat henkilöt 
kaikissa terveydenhuoltojärjestelyissä ja yhteisöllisissä ympäristöissä
5. kehittää tehokas seurantasuunnitelma diagnosoituja potilaita varten
6. levittää parhaan käytännön mukainen suunnitelma jäsenvaltioille 
Hankkeen aloituspäivämäärä: 01/01/2011
Hankkeen päättymispäivämäärä: 31/12/2011
Oikeusperusta:
Lisää:
Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 
1605/2002 (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 
1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9), 49 artiklan 6 kohdassa. 

                                               
2 Neuvoston päätelmät syöpätaudeista aiheutuvien rasitteiden vähentämisestä, Luxemburgissa 10. 

kesäkuuta 2008, 
http://www.eu2008.si/en/News_and_Documents/Council_Conclusions/June/0609_EPSCO-
cancer.pdf

3 European orientation towards the Better Management of Hepatitis B in Europe, 2007
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Perustelut:
Neuvoston kesäkuussa 2008 antamissa päätelmissä todetaan hepatiitti B:n ja maksasyövän välinen vahva 
yhteys. Hepatiitti B:n seulonta on tärkeää, sillä 80 prosenttia primaarisista maksasyöpätapauksista aiheutuu 
hepatiitti B:stä. Maksasyöpä johtaa usein kuolemaan ja tapausten määrä on kaksinkertaistunut viimeksi 
kuluneiden 20 vuoden aikana. Koska hepatiitin ja maksasyövän välillä on selkeä suhde, on laadittava 
asianmukainen seulontaa ja seurantaa koskeva parhaan käytännön mukainen suunnitelma, jotta potilaille 
voidaan antaa hoitoa jo ennen syövän puhkeamista.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5931 === ENVI/5931 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Panayotov Vladko Todorov, Ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
Lisätään: 07 03 26

Talousarvio 2010 Ero Uusi määrä
Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

07 03 26 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Varaus

Yhteensä 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Nimike:
Pilottihanke — Valmistelutoimi, jolla tuetaan luonnonvarojen säilyttämistä ja ilmastonmuutoksen 
torjumista aurinkoenergian käyttöä lisäämällä (terminen aurinkoenergia ja aurinkosähkö)
Selvitysosa:
Lisää:
Uusi valmistelutoimi, jolla tuetaan luonnonvarojen säilyttämistä ja ilmastonmuutoksen torjumista 
aurinkoenergian käyttöä lisäämällä.
Hankkeen yleisenä tavoitteena on valmistella ehdotuksia tuleviksi toimiksi, joilla EU:n jäsenvaltiot 
investoivat pienimuotoisiin, esimerkkinä toimiviin aurinkoenergiasovelluksiin, joita käytetään 
lämmitykseen, jäähdytykseen ja sähköntuotantoon. Erityistavoitteena olisi oltava asuinrakennuksiin 
asennettavat järjestelmät sellaisissa maissa ja alueilla, joilla ei ole saatavilla tukia tai ne ovat hyvin 
rajallisia, jotta suurelle yleisölle voidaan esitellä erilaisia tekniikoita ja mahdollisuuksia hyödyntää 
aurinkoenergiaa lämmityksessä, jäähdytyksessä ja sähköntuotannossa. 
Hankkeen tuloksena olisi oltava useita asuinrakennuksiin asennettuja aurinkoenergiajärjestelmiä, jotka 
ovat toimivia ja joihin voi tutustua. 
Perustelut:
Termistä aurinkoenergiaa ja aurinkosähköä käyttävien pienten, asuinrakennuksiin tarkoitettujen sovellusten 
kehittämisen tehostaminen edellyttää EU:n tukea. Termisen aurinkoenergian käyttö on laskenut 10 prosenttia 
vuonna 2009, vaikka EU on sitoutunut uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseen. Jäsenvaltioiden 
mahdollisuudet tarjota tukia ovat rajalliset ja yhtenä syynä tähän on talouskriisi. Tämän valmistelutoimen 
tavoitteena on tukea aurinkoenergiajärjestelmien lukumäärän kasvua luomalla esimerkkinä toimivia 
järjestelmiä.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5932 === ENVI/5932 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Panayotov Vladko Todorov, Ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
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Lisätään: 07 03 26
Talousarvio 2010 Ero Uusi määrä

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut
07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Varaus

Yhteensä 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Nimike:
Pilottihanke — Puujätteen hyödyntäminen sähkön ja lämmön tuotannossa
Selvitysosa:
Lisää:
Hankkeen tavoitteena on kehittää ja hyödyntää tehokasta tekniikkaa, jolla puujäte voidaan polttaa 
biohiilen tuottamiseksi ja energialähteiden turvaamiseksi. 
Tavoitteena on käyttää tehokkaasti puujätettä lämmön ja sähkön tuotannossa ja puhtaan biohiilen 
tuotannossa. Tästä on monenlaista hyötyä. Se edesauttaa moitteetonta metsienhoitoa ja paikallista ja 
alueellista puhtaaseen energiantuotantoon perustuvaa energiantarjontaa. Biohiilen tuotanto on 
innovatiivinen ja omavarainen tapa tuottaa energiaa.
Perustelut:
Tavoitteena on luoda pilottilaitos maaseudulle, joka demonstroi uusiutuvia energialähteitä koskevan parhaan 
käytännön ja parhaat käytettävissä olevat resurssit. Lisäksi helpotetaan puujätteen hallinnointia ja vältetään 
sen päätyminen jokiin.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5933 === ENVI/5933 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Panayotov Vladko Todorov, Ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
Lisätään: 07 03 26

Talousarvio 2010 Ero Uusi määrä
Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Varaus

Yhteensä 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Nimike:
Momentti 07 03 26 — Pilottihanke — Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kerääminen ja kierrättäminen 
arvokkaiden komponenttien ja jalometallien hyödyntämiseksi
Selvitysosa:
Lisää:
Tavoitteena on käyttää elektroniikkalaiteromua uutena raaka-aineena ja lisätä raaka-aineen tarjontaa 
Euroopassa. 
Tämänhetkisen EU:n lainsäädännön mukaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromua kerätään ja kierrätetään 
ilman, että kiinnitetään huomiota laitteiden sisältämiin arvokkaisiin osiin ja täten arvokkaat metallit 
menevät hukkaan.
Perustelut:
Kun otetaan huomioon, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromun turvallisesta loppukäsittelystä annettua 
direktiiviä ollaan parhaillaan tarkistamassa, on tarpeen tehostaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä. 
On äärimmäisen tärkeää turvata raaka-aineiden tarjonta tehostamalla olemassa olevien sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden kierrätystä. Näin ollen helpotetaan uusien raaka-aineen tarjontakanavien luomista ja 
erityisesti Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn kannalta korvaamattomien jalometallien ja strategisten 
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metallien tarjontaa.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5934 === ENVI/5934 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Panayotov Vladko Todorov, Ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
Lisätään: 07 03 26

Talousarvio 2010 Ero Uusi määrä
Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Varaus

Yhteensä 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Nimike:
Pilottihanke — Uusien tekniikoiden ja menetelmien kehittäminen platinan ja palladiumin tuottamiseksi
Selvitysosa:
Lisää:
Platina ja palladium ovat keskeisiä ainesosia vetypolttokennojen rakenteessa. Nämä ainesosat helpottavat 
vetypolttokennojen kemiallisia prosesseja. Lisäksi platina ja palladium ovat harvinaisia ja kalliita 
metalleja, joiden hinnat vaihtelevat markkinoilla. Näin ollen keskeisen tärkeää kehittää uusia tieteellisiä 
menetelmiä platinan ja palladiumin erottamiseksi ja talteenottamiseksi.
Perustelut:
Platina ja palladium ovat keskeisessä asemassa vetytalouden luomisessa ja energiansaannin 
monipuolistamisessa. Vedyn käyttäminen polttoaineena on toteuttamiskelpoista ainoastaan, jos onnistumme 
turvaamaan kohtuuhintaisen platinan ja palladiumin saannin. Koska EU:ssa on saatavilla vain vähän platinaa 
ja palladiumia, meidän on tutkittava mahdollisuuksia kehittää kustannustehokkaita tapoja niiden 
tuottamiseksi. Tämän alan tutkimus- ja kehitystoiminta edesauttaa edullisten vetypolttokennojen 
käyttöönottoa laajassa mittakaavassa.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5935 === ENVI/5935 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Panayotov Vladko Todorov, Ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
Lisätään: 07 03 26

Talousarvio 2010 Ero Uusi määrä
Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Varaus

Yhteensä 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Nimike:
Momentti 07 03 26 — Pilottihanke — EU:n ja Latinalaisen Amerikan välinen teknologian siirto 
luonnonvarojen käytön ja hallinnoinnin tehostamiseksi ja raaka-aineiden saannin turvaamiseksi
Selvitysosa:
Lisää:
EU on hyvin riippuvainen tuoduista raaka-aineista erityisesti elektroniikkateollisuuden, televiestinnän, 
uusien energiateknologioiden jne. alalla. Latinalaisella Amerikalla puolestaan on merkittäviä esiintymiä, 
joiden avulla voidaan vastata Euroopan markkinoiden kysyntään. Näin ollen EU:n ja Latinalaisen
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Amerikan kaivos- ja energia-alan tehostetusta teknologisesta yhteistyöstä koituisi molemminpuolista 
hyötyä. Lisäksi näin luotaisiin perusta teknologian siirrolle EU:sta Latinalaiseen Amerikkaan ja raaka-
aineiden tuonnille Latinalaisesta Amerikasta unioniin.
Pilottihankkeen tavoitteena on tukea Latinalaisen Amerikan maita ilmastonmuutoksen torjunnassa 
tarjoamalla puhtaampia teknologioita ympäristönsuojelua ja kaivosteollisuuden luonnonvarojen 
hallinnointia varten. Hankkeella pyritään saamaan aikaan luonnonvaroja koskeva vaihtokauppasopimus.
Perustelut:
Hankkeella pyritään muun muassa turvaamaan EU:n raaka-aineiden saanti, vahvistamaan teknologista ja 
tieteellistä vuoropuhelua Latinalaisen Amerikan kolmansien maiden kanssa, ylläpitämään EU:n 
kilpailukykyä teollisuuden alalla ja torjumaan ilmastonmuutosta. EU tarvitsee pitkäaikaisia strategisia 
kumppanuuksia runsaasti luonnonvaroja omaavien kolmansien maiden kanssa, jotta raaka-aineita saadaan 
kohtuulliseen hintaan. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5936 === ENVI/5936 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Yannakoudakis Marina, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
Lisätään: 07 03 26

Talousarvio 2010 Ero Uusi määrä
Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

07 03 26 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Varaus

Yhteensä 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Nimike:
Pilottihanke — Natura 2000 -verkostoa koskeva EU:n laajuinen tiedotuskampanja
Selvitysosa:
Lisää:
Natura 2000 -verkosto on ekologisen toiminnan selkäranka EU:ssa ja EU:n keskeinen väline 
monimuotoisuuden köyhtymisen torjumiseksi. EU:n kansalaiset eivät tunne Natura 2000 -verkostoa 
riittävän hyvin eivätkä näin ollen tue sitä riittävästi, kun otetaan huomioon sen merkitys. Viimeaikaiset 
tutkimukset osoittavat, että alle 20 prosenttia EU:n kansalaisista ovat edes kuulleet Natura 2000 -
verkostosta. Ehdotamme näin ollen Natura 2000 -verkostoa koskevan EU:n laajuisen tiedotuskampanjan 
käynnistämistä ja eri tiedotusvälineiden, kuten verkon, audiovisuaalisten välineiden ja painotuotteiden 
sekä Natura 2000 -päivien kaltaisten toimien, käyttämistä. Kampanjan olisi oltava opettava ja se olisi 
kohdistettava sekä nuorille että aikuisille. Näin ollen on ehkä tarpeen käyttää erilaisia strategioita eri 
ryhmien ja eri maiden tapauksessa, jotta hanke olisi menestys. Pilottihankkeen tavoitteena ei ole 
yksinomaan Natura 2000 -verkostoa koskevan tietoisuuden lisääminen vaan lisäksi pyritään nostamaan 
verkoston profiilia, sillä se on yksi Euroopan unionin tärkeimmistä ympäristöaloitteista. 
Perustelut:
Olemme muuttaneet pilottihankkeen fokusta niin, että siinä keskitytään Natura 2000 -verkostoa koskevaan 
EU:n laajuiseen tiedotuskampanjaan sen varmistamiseksi, että mahdollisimman monet eurooppalaiset 
tutustuvat verkostoon. Natura 2000 -verkostoa koskevan tietoisuuden lisääminen koituu koko Euroopan 
yhteisön hyväksi, sillä kansalaisia rohkaistaan osallistumaan paikalliseen suojelutyöhön, mikä on ratkaisevan 
tärkeää, mikäli haluamme pysäyttää monimuotoisuuden köyhtymisen. Hanke nostaa myös EU:n alalla 
tekemän työn profiilia.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5937 === ENVI/5937 ===
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jonka on jättänyt käsiteltäväksi Parvanova Antonyia, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
Lisätään: 07 03 26

Talousarvio 2010 Ero Uusi määrä
Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Varaus

Yhteensä 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Nimike:
Pilottihanke — Muovin kierrätyksen eri vaiheet ja niiden vaikutus meriympäristöön
Selvitysosa:
Lisää:
Määrärahalla on tarkoitus kattaa pilottihanke, jolla arvioidaan muovin kierrätyksen eri vaiheiden 
tehokkuus EU:ssa ja mahdolliset porsaanreiät kiinnittäen erityistä huomiota kierrätyksen vaikutuksiin 
vesi- ja meriympäristöön. Osana pilottihanketta voitaisiin kehittää myös perusteellisia paikallisia tai 
alueellisia arvioita sekä rannikkoalueisiin keskittyviä tutkimuksia konkreettisten haasteiden, hyvien 
käytäntöjen ja toimintasuositusten identifioimiseksi. 
Näin ollen pilottihankkeen alaisuudessa toteutettavan arvioinnin ja tutkimuksen tavoitteena on 
identifioida tekniset porsaanreiät ja muovin kierrätyksen eri vaiheiden puutteet EU:ssa sekä mahdolliset 
lainsäädännölliset parannusehdotukset, jotta vähennetään maalta peräisin olevan muovin päätymistä 
meriympäristöön. 
Perustelut:
Merien roskaantumista aiheuttavat kaikki meri- ja rannikkoympäristöön jätetyt tai hylätyt valmistetut tai 
käsitellyt kiinteät materiaalit. Muovin osuus merien roskaantumisesta on 60–80 prosenttia. Muoviroskasta 80 
prosenttia on peräisin maalta ja 20 prosenttia aluksista. Hanke antaa paremman kuvan muovin aiheuttamasta 
merien roskaantumisesta ja lisää sen ymmärtämystä sekä pyrkii tekemään ehdotuksia muovin kierrätyksen 
eri vaiheiden tehostamiseksi EU:ssa.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5938 === ENVI/5938 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Vălean Adina-Ioana, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
Lisätään: 07 03 26

Talousarvio 2010 Ero Uusi määrä
Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

07 03 26 500 000 500 000 500 000 500 000
Varaus

Yhteensä 500 000 500 000 500 000 500 000

Nimike:
Pilottihanke — Syanidin käytön kieltämisen kullankaivuussa vaikutusten arvioiminen
Perustelut:
Euroopan parlamentti on hyväksynyt päätöslauselman syanidia käyttävän kaivostekniikan kieltämisestä ja 
nyt tarvitaan tutkimus, jossa aihetta tarkastellaan laajemmasta perspektiivistä. Tutkimuksessa olisi arvioitava 
tämän kiellon vaikutusta paikalliseen ja eurooppalaiseen kaivannaisteollisuuteen sekä tuleviin 
investointeihin ja siinä olisi tutkittava kullankaivuussa nykyään käytettäviä tekniikoita ja niiden 
ympäristövaikutuksia sekä tulevia vaihtoehtoisia tekniikoita. Arvioinnin yhteydessä olisi tehtävä 
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toimintavaihtoehtoja koskevia ehdotuksia, joilla kehitettäisiin talouden, yhteiskunnan ja ympäristön 
näkökulmasta kestävää kullankaivuuta. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5939 === ENVI/5939 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Lepage Corinne, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
Lisätään: 02 02 10

Talousarvio 2010 Ero Uusi määrä
Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

02 02 10 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Varaus

Yhteensä 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Nimike:
Pilottihanke — Ekoinnovoinnin takausjärjestelmä 
Selvitysosa:
Lisää:
Ennen kuin uusi ekoinnovointia tukeva rahoitusväline otetaan käyttöön osana uusia rahoitusnäkymiä, on 
erittäin tärkeää testata sen toimintaa myös yhteistyössä rahoituslaitosten, kuten EIP:n ja EIR:n, kanssa ja 
niiden tuella.
Määrärahalla on tarkoitus kattaa pilottihanke, jolla testataan järjestelyä taloudellisen tuen 
myöntämiseksi takauksen muodossa ekoinnovointihankkeille, jotka ovat saaneet menestyksekkäitä 
tuloksia, mutta joiden on vaikea saada rahoitusta perinteisistä lähteistä, sillä niiden riski-tuottoprofiili ei 
vielä ole perinteisten rahoitusalan toimijoiden edellyttämä, ja täten kehittää hankkeista markkinoilla 
toimivia strukturoituja yrityksiä. 
Ajatus perustuu komission hiljattain teettämän tutkimuksen tulokseen, jonka mukaan monet 
ekoinnovointihankkeet eivät nykyisellään saa rahoitusta ja takausjärjestelmän välityksellä annettava tuki 
olisi suositeltavaa, jotta niiden mahdollisuudet saada pääoma- ja lainarahoitusta paranisivat.
Toinen usein keskusteltu seikka on sen varmistaminen, että menestyksekkäiden unionin rahoittamien 
hankkeiden tulosten markkinoillepääsy ei saisi pysähtyä asianmukaisen rahoituksen puutteeseen. 
Pilottihankkeella pyritään käsittelemään tätä kysymystä mahdollisuuksien mukaan ja pitäen mielessä 
valtionapua ja kilpailua koskevat määräykset. Hankkeella tutkitaan mahdollisuuksia luoda 
erityisjärjestely unionin ohjelmista, kuten seitsemäs puiteohjelma, ympäristöpolitiikan Life+ ja 
kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma, jo rahoitusta saaneille ekoinnovointihankkeille, joilla on 
vaikeuksia saada lisärahoitusta. Hanke pyrkii myös luomaan synergioita näiden ohjelmien kanssa ja 
varmistamaan, että arvokkaat tulokset eivät joudu hukkaan.
Pilottihanke on avoin myös muille kansallisille ohjelmille, jotka voivat hyötyä pilottihankkeen 
tarjoamasta tuesta 
Pilottihanke toteutetaan koordinoimalla asianomaisten rahoituslaitosten (EIP ja EIR) ponnistelut 
välineen teknisen suunnittelun alalla ja täytäntöönpanoon liittyvien kysymysten, kuten valtionapua ja 
kilpailua koskevat määräykset, hankkeiden asianmukainen koko, välineen oikeudellinen perusta ja 
muiden osallistuvien rahoituslaitosten verkosto, alalla. Kun otetaan huomioon tällaisten välineiden 
tekninen monimutkaisuus, välineen perustaminen, toteutus ja tulosten saaminen tapahtuu 
todennäköisesti vasta vuoden 2011 jälkeen.
Pilottihankkeessa on varmistettava, että olemassa olevista rahoitusvälineistä saatu kokemus otetaan 
huomioon mahdollisuuksien mukaan välinettä suunniteltaessa. 
Hankkeen tavoitteena on myös testata rahoitusvälineitä, jotka voitaisiin ottaa käyttöön tulevan 
ekoinnovointia koskevan toimintasuunnitelman ja vuotta 2013 seuraavien rahoitusnäkymien yhteydessä.
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Perustelut:
Määrärahalla on tarkoitus kattaa pilottihanke, jolla testataan järjestelyä taloudellisen tuen myöntämiseksi 
takauksen muodossa ekoinnovointihankkeille, jotka ovat saaneet menestyksekkäitä tuloksia, mutta joiden on 
vaikea saada rahoitusta perinteisistä lähteistä, sillä niiden riski-tuottoprofiili ei vielä ole perinteisten 
rahoitusalan toimijoiden edellyttämä, ja täten kehittää hankkeista markkinoilla toimivia strukturoituja 
yrityksiä. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5940 === ENVI/5940 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Lepage Corinne, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
Lisätään: 02 02 10

Talousarvio 2010 Ero Uusi määrä
Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

02 02 10 250 000 250 000 250 000 250 000
Varaus

Yhteensä 250 000 250 000 250 000 250 000

Nimike:
Pilottihanke — Kansainvälinen kumppanuus ekoinnovoinnin edistämiseksi kehitys- ja 
siirtymätalousmaissa
Selvitysosa:
Lisää:
Määrärahalla on tarkoitus kattaa pilottihanke, jolla testataan uusia tapoja edistää ympäristöteknologioita 
kehitysmaissa.
Ympäristöteknologioita koskeva toimintasuunnitelma (ETAP) on edistänyt monella tavalla 
ekoinnovointia maailmanlaajuisesti, mutta kuten tulevan ekoinnovointia koskevan toimintasuunnitelman 
yhteydessä on todettu, tämän alan toimintaa on tehostettava ja on tarpeen testata uusia yhteistyömuotoja 
keskeisten kansainvälisten toimijoiden, kuten Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelman (UNEP) 
kanssa.
Pilottihankkeella pyritään luomaan kumppanuuksia asianomaisten kansainvälisten järjestöjen (kuten 
UNEP ja OECD) kanssa, joilla edistetään ekoinnovointia ja erityisesti resurssien tehokasta käyttöä 
lähinnä laajentamalla kansallisten puhtaamman tuotannon keskusten verkostoa. Verkosto tukee 
valmiuksien vahvistamista ja demonstrointihankkeita sekä rahoittaa resurssien tehokasta käyttöä 
koskevia hankkeita keskittyen erityisesti kehitys- ja siirtymätalousmaihin. 
Tällainen testaus auttaa ymmärtämään, miten paljon komission olisi investoitava tämäntyyppiseen 
yhteistyöhön vuotta 2013 seuraavia rahoitusnäkymiä silmällä pitäen.
Perustelut:
Määrärahalla on tarkoitus kattaa pilottihanke, jolla testataan uusia tapoja edistää ympäristöteknologioita 
kehitysmaissa. Pilottihankkeella pyritään luomaan kumppanuuksia asianomaisten kansainvälisten järjestöjen 
kanssa, joilla edistetään ekoinnovointia ja erityisesti resurssien tehokasta käyttöä lähinnä laajentamalla 
kansallisten puhtaamman tuotannon keskusten verkostoa. Verkosto tukee valmiuksien vahvistamista ja 
demonstrointihankkeita sekä rahoittaa resurssien tehokasta käyttöä koskevia hankkeita.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5941 === ENVI/5941 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Uggias Giommaria, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunta

-------------------------------



31

Lisätään: 17 03 11
Talousarvio 2010 Ero Uusi määrä

Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut
17 03 11 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Varaus

Yhteensä 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Nimike:
Momentti 17 03 11 — Pilottihanke — MS-taudin tutkimuksen tehostaminen Euroopassa
Selvitysosa:
Lisää:
Pilottihankkeen tavoitteena on tehostaa MS-taudin tutkimusta ja kiinnittää erityishuomiota tekijöihin, 
jotka aiheuttavat erot taudin esiintymisessä Euroopan pohjois- ja eteläosissa.
Yli 400 000 ihmistä Euroopan unionissa sairastaa MS-tautia, joka on yksi yleisimmistä keskushermoston 
sairauksista ja yleisin syy invaliditeettiin nuorilla aikuisilla (20–40-vuotiaat). 
Alalla tehdystä runsaasta tutkimuksesta huolimatta MS-tautia ei vielä voida parantaa (ainakaan 
erityishoidolla). Näin ollen taudin aiheuttajien ja hoidon tutkimus tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia ja 
on erittäin tärkeää. 
Hankkeeseen osallistuu Euroopan tason verkosto, johon kuuluu tautiin erikoistuneita julkishallinnon 
yksiköitä, terveydenhuollon laitoksia ja huippulaboratorioita, jotka ovat jatkuvassa yhteydessä tällä alalla 
toimiviin valtioista riippumattomiin järjestöihin ja yhdistyksiin. 
Näissä elimissä työskentelevä erittäin ammattitaitoinen henkilöstö auttaa varmistamaan, että tautia 
tutkitaan entistä tarkemmin, ja koordinoi tätä tutkimusta ja levittää saatuja tuloksia tätä tarkoitusta 
varten luotujen tietokantojen välityksellä. 
Hanke kestää kaksi vuotta.
Perustelut:
Tutkimus on keskeisen tärkeää, jotta ymmärrämme tekijät, jotka aiheuttavat erot taudin esiintymisessä 
Euroopan pohjois- ja eteläosissa. Tämän alan tutkimuksen koordinointi on erittäin tärkeää, sillä taudin 
tutkimuksessa ja hoidossa ja tautia sairastaville tarjottavissa palveluissa ja niiden laadussa on runsaasti 
eroavaisuuksia eri puolella Euroopan unionia. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5942 === ENVI/5942 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Pirillo Mario, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
Momentti 07 03 07 — LIFE+ (ympäristöalan rahoitusväline 2007–2013)
Muutetaan numerotiedot, selvitysosa ja oikeusperusta seuraavasti:

Talousarvio 2010 Esitys talousarvioksi 2011 neuvoston kanta 2011 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

07 03 07 280 885 000 158 000 000 298 300 000 200 000 000 298 300 000 162 000 000 6 700 000 44 700 000 305 000 000 206 700 000
Varaus

Yhteensä 280 885 000 158 000 000 298 300 000 200 000 000 298 300 000 162 000 000 6 700 000 44 700 000 305 000 000 206 700 000

Selvitysosa:
Kohdan jälkeen:
Hankkeet ja toimenpiteet, joita rahoitetaan LIFE+-ohjelmasta, .......... avustussopimuksina tai julkisia
hankintoja koskevina sopimuksina.
Muuta:
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UnioninUnionin/yhteisön ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-
Balkanin mahdollisten ehdokasmaiden rahoitusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon 
alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti 
määrärahoiksi.
Lisää:
Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten toimien ja hankkeiden rahoitus, joilla toteutetaan, 
päivitetään ja kehitetään unionin ympäristöpolitiikkaa ja lainsäädäntöä, mukaan luettuna 
ympäristöpolitiikan sisällyttäminen muihin politiikan osa-alueisiin, mikä edistää kestävää kehitystä. 
LIFE+-ohjelmasta tuetaan erityisesti kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman toteuttamista, 
mukaan luettuina teemakohtaiset strategiat, sekä rahoitetaan toimia ja hankkeita, joista saadaan 
eurooppalaista lisäarvoa kolmella ensisijaisella alalla: luonto ja luonnon monimuotoisuus, 
ympäristöpolitiikka ja -hallinto sekä tiedotus ja viestintä.
Vähintään 78 prosenttia määrärahoista käytetään hankkeille myönnettäviin avustuksiin, joista vähintään 
50 prosenttia myönnetään hankkeille, joilla tuetaan luonnon ja sen monimuotoisuuden suojelua. 
Tuettavat hankkeet valitaan ehdotuspyyntöjen perusteella. Tuettavien hankkeiden on oltava yhteisön 
edun mukaisia, teknisesti ja taloudellisesti johdonmukaisia, toteuttamiskelpoisia ja kustannustehokkaita.
Jotta voidaan varmistaa eurooppalainen lisäarvo ja välttää toistuvien toimien rahoittaminen, avustuksia 
saavien hankkeiden on täytettävä vähintään yksi seuraavista vaatimuksista:
— parhaisiin käytäntöihin liittyvät hankkeet tai demonstrointihankkeet, joilla pannaan täytäntöön 
direktiivi 79/409/ETY tai direktiivi 92/43/ETY, tai
— innovatiiviset hankkeet tai esittelyhankkeet, jotka liittyvät yhteisön ympäristötavoitteisiin, mukaan 
luettuina parhaiden käytäntöjen, osaamisen tai teknologian kehittäminen tai levittäminen, tai
— valistuskampanjat ja palojen ehkäisytoimiin osallistuvien henkilöiden erikoiskoulutus, tai
hankkeet, joilla kehitetään ja toteutetaan unionin tavoitteita, jotka liittyvät laajapohjaiseen, 
yhdenmukaistettuun ja kokonaisvaltaiseen metsien ja ympäristövuorovaikutusten pitkän aikavälin 
seurantaan.
LIFE+-ohjelmasta tuettaviin toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa:
— tuki riippumattomille ja voittoa tavoittelemattomille valtioista riippumattomille järjestöille, jotka 
edistävät unionin ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön kehittämistä ja täytäntöönpanoa, 
— tuki komission roolille ympäristöpolitiikan kehittämisen ja täytäntöönpanon aloitteentekijänä 
selvitysten ja arvioiden, asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa pidettävien seminaarien ja työpajojen, 
verkkojen ja tietojenkäsittelyjärjestelmien, tiedotus-, julkaisu- ja levitystoimien avulla, mukaan luettuina 
tapahtumat, näyttelyt ja muut samanlaiset valistustoimet.
Hankkeet ja toimenpiteet, joita rahoitetaan LIFE+-ohjelmasta, voidaan toteuttaa avustussopimuksina tai 
julkisia hankintoja koskevina sopimuksina. Tällaisia hankkeita voivat olla
— selvitykset, kartoitukset, mallintaminen ja skenaarioiden laatiminen, 
— seuranta, myös metsien valvonta,
— jälleenmetsitystoimenpiteet, 
— Välimeren saastumista ja rannikoiden eroosiota torjuvat toimet,
— apu valmiuksien kehittämiseen, 
— koulutus, työpajat ja kokoukset, mukaan luettuna metsäpalojen ehkäisyä koskeviin aloitteisiin 
osallistuvien henkilöiden kouluttaminen, 
—verkottuminen ja parhaiden toimintatapojen kehittämiseen tarkoitetut järjestelmät, 
— tiedotus- ja viestintätoimet, mukaan luettuina tietoisuuden lisäämiseen tähtäävät kampanjat ja
erityisesti metsäpaloihin liittyvät yleisön tietoisuuden lisäämiseen tähtäävät kampanjat, 
— innovatiivisten toimintatapojen, teknologioiden, menetelmien ja välineiden demonstrointi, 
— tuki sellaisten valtioista riippumattomien järjestöjen operatiivisille toimille, jotka huolehtivat 
ensisijaisesti ympäristönsuojelusta ja ympäristön parantamisesta Euroopan tasolla ja osallistuvat unionin 
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politiikan ja lainsäädännön kehittämiseen ja täytäntöönpanoon, 
— unionin ympäristöpolitiikan ja lainsäädännön täytäntöönpanoon suoraan liittyvien verkkojen, 
tietokantojen ja tieto- ja tietojenkäsittelyjärjestelmien kehittäminen ja ylläpitäminen, erityisesti 
helpotettaessa julkista tiedonsaantia ympäristöasioissa. Menot kattavat myös tieto- ja 
viestintäjärjestelmien (laitteistot, ohjelmat ja palvelut) kehittämis-, ylläpito-, käyttö- ja tukitoimien 
kustannukset. Siitä katetaan myös näiden järjestelmien osalta projektijohtamiseen, laadunvalvontaan, 
turvallisuuteen, dokumentointiin ja koulutukseen liittyvät kustannukset,
— erityisesti luonnon ja luonnon monimuotoisuuden osa-alueen osalta: suojelualueiden ja lajien hoito ja 
suojelualueiden suunnittelu, mukaan luettuna Natura 2000 -verkoston ekologisen yhtenäisyyden 
parantaminen, suojelun tason seuranta, mukaan luettuna muun muassa menettelyjen ja rakenteiden 
luominen tällaista seurantaa v a r t e n ,  lajien ja luontotyyppien säilyttämiseen liittyvien 
toimintasuunnitelmien kehittäminen ja toteuttaminen, Natura 2000 -verkoston laajentaminen 
merialueilla, ja rajoitetusti maan osto.
Tukea olisi annettava myös ankarille ympäristö- ja ilmasto-oloille altistuneiden kasvien uudistamiseen, 
jotta voidaan varmistaa niiden jatkuva tuottavuus pitkällä aikavälillä.
Komission on laadittava kertomus hankemekanismien (puhtaan kehityksen mekanismi / yhteistoteutus) 
vaikutuksesta isäntämaihin ja erityisesti niiden kehitystavoitteisiin direktiivin 2004/101/EY (ns. 
linkkidirektiivi) vaatimusten mukaisesti.
Unionin ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden ja tapauksen mukaan myös Länsi-Balkanin mahdollisten 
ehdokasmaiden rahoitusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, 
voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti määrärahoiksi.
Oikeusperusta:
Kohdan jälkeen:
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o .......... rahoitusvälineestä (LIFE+) (EUVL L 149, 
9.6.2007, s. 1).
Lisää:
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 614/2007, annettu 23 päivänä toukokuuta 2007, 
ympäristöalan rahoitusvälineestä (LIFE+) (EUVL L 149, 9.6.2007, p. 1).
Perustelut:
Välimeren saastumista ja rannikoiden eroosiota torjuvat toimet olisi sisällytettävä LIFE+-ohjelmasta 
katettaviin toimenpiteisiin.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5943 === ENVI/5943 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Pirillo Mario, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
Lisätään: 07 03 26

Talousarvio 2010 Ero Uusi määrä
Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

07 03 26 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Varaus

Yhteensä 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Nimike:
Pilottihanke — Ekoinnovoinnin takausjärjestelmä 
Selvitysosa:
Lisää:
Pilottihankkeella pyritään
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—tukemaan ekoinnovointia takausjärjestelmällä, joka parantaa mahdollisuuksia saada pääoma- ja 
lainarahoitusta
— varmistamaan, että menestyksekkäiden unionin rahoittamien hankkeiden tulosten markkinoillepääsy 
ei pysähdy asianmukaisen rahoituksen puutteeseen 
— testaamaan rahoitusvälineitä, jotka voitaisiin ottaa käyttöön tulevan ekoinnovointia koskevan 
toimintasuunnitelman ja vuotta 2013 seuraavien rahoitusnäkymien yhteydessä.
Pilottihankkeella tutkitaan mahdollisuuksia luoda erityisjärjestely unionin ohjelmista, kuten seitsemäs 
puiteohjelma, ympäristöpolitiikan Life+ ja kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma, jo rahoitusta 
saaneille ekoinnovointihankkeille, joilla on vaikeuksia saada lisärahoitusta, pitäen mielessä valtionapua 
ja kilpailua koskevat määräykset. Hankkeella pyritään kehittämään synergioita olemassa olevien 
ohjelmien kanssa.
Pilottihanke on avoin myös muille kansallisille ohjelmille, jotka voivat hyötyä pilottihankkeen 
tarjoamasta tuesta 
Pilottihankkeella autetaan koordinoimaan asianomaisten rahoituslaitosten (EIP ja EIR) ponnisteluja 
välineen teknisen suunnittelun ja täytäntöönpanoon liittyvien kysymysten alalla. Kun otetaan huomioon 
tällaisten välineiden tekninen monimutkaisuus, välineen perustaminen, toteutus ja tulosten saaminen 
jatkuu todennäköisesti vielä vuoden 2011 jälkeen.
Perustelut:
Pilottihanke perustuu komission hiljattain teettämän tutkimuksen tulokseen, jonka mukaan monet 
ekoinnovointihankkeet eivät nykyisellään saa rahoitusta. Ennen kuin uusi ekoinnovointia tukeva 
rahoitusväline otetaan käyttöön osana uusia rahoitusnäkymiä, on erittäin tärkeää testata sen toimintaa myös 
yhteistyössä rahoituslaitosten kanssa ja niiden tuella.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5944 === ENVI/5944 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
Lisätään: 17 01 04 32

Talousarvio 2010 Ero Uusi määrä
Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

17 01 04 32 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Varaus

Yhteensä 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Nimike:
Pilottihanke — Kuluttajien käyttäytymisen muuttaminen kohti kestävää kulutusta
Perustelut:
Tämän pilottihankkeen tarkoituksena on testata viestintästrategioita kuluttajien tietoisuuden lisäämiseksi 
kulutuksen ympäristövaikutuksista ja sellaisten EU:n politiikan välineiden käytön stimuloimiseksi, joilla 
tuetaan kuluttajien tietoon ja kestävyysnäkökohtiin perustuvia valintoja. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5945 === ENVI/5945 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Ronzulli Licia, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
Lisätään: 07 03 26

Talousarvio 2010 Ero Uusi määrä
Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut
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Talousarvio 2010 Ero Uusi määrä
Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Varaus

Yhteensä 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Nimike:
Pilottihanke — Viherryttäminen – Vihreämpään maailmaan tähtäävä luovuus työpaikalla
Selvitysosa:
Lisää:
Viherryttäminen on hanke, jossa tähdätään yhteisön ympäristönsuojelun tason parantamiseen käyttäen 
yhteistä tilaa, kuten julkista toimistoa (esim. EU:n toimitila, yliopiston alue tai esim. Unescon 
suojelukohteen kaltainen kulttuurikohde). Hankkeen alussa mitataan, paljonko fyysisestä rakenteesta, 
teknologiasta ja käyttäjien käyttäytymisestä aiheutuu tällä hetkellä ympäristöjätettä. Toinen vaihe koostuu 
jätteen vähentämiseen tähtäävien toivottujen muutosten arvioinnista: tämän arvioinnin seurauksena 
luova ammattilainen (joko taiteilija, arkkitehti tai suunnittelija) laatii ja toteuttaa ympäristönsuojelun 
tasoon ja sitä koskevaan tietämykseen liittyvät muutokset esineiden, kylttien, äänien tai jonkin muun 
viestintä- tai koristelutavan välityksellä, jolla voidaan vaikuttaa käyttäjien valintoihin, päätöksiin ja 
käyttäytymiseen. Sovitun ajanjakson (ei alle kolme kuukautta) jälkeen ympäristönsuojelun taso mitataan 
uudelleen, jotta voidaan varmistaa jätteen määrän todellinen väheneminen ja uusien 
ympäristöystävällisten tapojen ja mallien vakiintuminen.
Tällaisen prosessin optimointi johtaa yhteisöjen ympäristönsuojelua koskevan vastuun standardiprofiilin 
määrittelyyn ja lopulta vihreille kohteille myönnettävän EU-merkinnän aikaansaamiseen. 
Hanke etenee yhden aurinkovuoden aikana seuraavasti: yksi kuukausi valmisteluanalyysiin, kolme 
kuukautta ensimmäiseen arviointiin, yksi kuukausi luovan toiminnan valmisteluun ja toteutukseen, neljä 
kuukautta yhteisön toimintaan ja uusiin tyyleihin sopeutumiseen, kaksi kuukautta toiseen arviointiin ja 
yksi kuukausi tulosten kriittiseen arviointiin.
Hankkeen talousarvio on 1 000 000 (miljoona) euroa ja määrä jakautuu seuraavasti:
tieteellinen analyysi ja arviointi € 150 000
tekninen toiminta (mittaaminen) € 500 000
luova toiminta (ja toteutus) € 150 000
loppuraportti ja sen jakelu € 150 000 
matkustus ja majoitus € 50 000 
Perustelut:
Hankkeen merkitys sisältyy sen kahtalaiseen kykyyn ensinnäkin tehostaa ympäristönsuojelun tasoa ja 
toisaalta luoda originaali luova prosessi, jolla tulkitaan yhteisön toivomia toimia, jotka jättävät pysyvän 
jäljen sekä yksilöiden että yhteisöjen havaintoihin ja vakaumuksiin.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5946 === ENVI/5946 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Gutiérrez-Cortines Cristina, Ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
Lisätään: 07 03 26

Talousarvio 2010 Ero Uusi määrä
Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut
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Nimike:
Momentti 07 03 26 — Pilottihanke — Ympäristö, unionin ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön 
täytäntöönpano.Valmistelutoimi:Rakentamisen visuaalista vaikutusta kaupungeissa ja maaseudulla 
koskeva tutkimus
Selvitysosa:
Lisää:
1. Tavoite 
Valmistelutoimen tavoitteena on tutkia visuaalisia ja ympäristönsuojelullisia vaikutuksia kaupungeissa ja 
maaseudulla yhteisten indikaattorien laatimiseksi ja objektiivisten kriteerien suosittelemiseksi visuaalista 
vaikutusta koskevaa arviointia ja sen toteutusta varten. 
2. Toteutus
Toteutus etenee seuraavasti:
— Eri eurooppalaisten maiden eri säännöksiä ja sovellettavaa lainsäädäntöä vertaileva tutkimus sen 
selvittämiseksi, onko olemassa visuaalista vaikutusta kaupungeissa ja maaseudulla koskeva käsite. Mikäli 
käsite on olemassa, kriteerien ja täytäntöönpanoa koskevien ohjeiden selvittäminen. 
— Eri maiden ja instituutioiden asiantuntijoista koostuvan työryhmän perustaminen, joka laatisi 
lainsäädäntöehdotuksen ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivien tarkistamiseksi siten, että 
tässä tarkistuksessa esitetyt seikat otetaan huomioon. 
— Sellaisten kriteerien kehittäminen, joita uusiutuvan energian kehittäjät ja paikallisviranomaiset voivat 
käyttää valitessaan asianmukaisia sijaintipaikkoja tällaisille isoille laitoksille. 
— Ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin tulkintaa ja soveltamista koskevien ohjeiden ja 
suuntaviivojen laatiminen, joita voidaan soveltaa visuaalisen vaikutuksen osalta. Tätä olisi pidettävä 
lähtökohtana asiakirjaluonnokselle, jota päätöksen hyväksyvä hallinto käyttää. 
3. Suuntaa-antava ennuste
— 1–2 kuukautta: työryhmän perustaminen, joka määrittelee hankkeen, ehdotuspyyntöihin sovellettavan 
mallin tai muun käytännön, jota voidaan noudattaa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Vertaileva 
tutkimus visuaalisesta vaikutuksesta ja sen toteutuksesta jäsenvaltioissa ja muissa maissa. 
— 3–12 kuukautta: sellaisten instituutioiden integroiminen hankkeeseen, jotka ovat kiinnostuneita 
asiasta ja joilla on kokemusta asiasta, kuten Euroopan neuvosto, Unesco ja muut kulttuurialan järjestöt, 
yliopistot, ympäristöalan kansalaisjärjestöt jne.
— 13–15 kuukautta: vertailevien tutkimusten esittely ja keskustelut erilaisissa seminaareissa Euroopan 
parlamentissa ja asiasta kiinnostuneissa jäsenvaltioissa. Tapaamiset asiantuntijoiden, 
kansalaisjärjestöjen, julkisten ja yksityisten instituutioiden ja muiden asianomaisten kanssa. 
— 16–22: tutkimuksen ja lainsäädäntöehdotuksen esittely. 
Oikeusperusta:
Lisää:
Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon 
sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, 
Euratom) N:o 1605/2002 (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1) 49 artiklan 6 kohdassa.
Perustelut:
Erilaisten rakennusten ja rakenteiden aiheuttaman visuaalisen vaikutuksen tutkiminen sekä kaupungeissa että 
maaseudulla on erittäin tärkeää aikana, jolloin uudet teknologiat, kuten uusiutuvat energialähteet ja 
vastaavat, vaikuttavat suuresti sekä kaupunkien että maaseudun maisemaan. Euroopan kulttuuria ja 
ympäristöä koskeva perintö on herkkiä ja rajallinen resurssi, jota on hallinnoitava ja suojeltava.


